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Nu zondag te Mechelen: 

-sport en -gezinsdag 
(Lees biz. 15) 

Over een tiental dagen mag de beslissende uitspraali 
van de Raad van State verwacht worden in de zaak van 
de Voerense burgemeester Happart. Dit vonnis zal In 
elk geval grote politieke deining veroorzaken. Oftvel 
beslist dit hoogste rechtskoUege dat Happart burgerva
der kan blijven, ofwel wordt zijn onmiddellijke afzet
ting bevolen. Ofwel wordt het weer zo'n afgrijselijke en 
typisch Belgische beslissing die in beide richtingen 
kan, en bijgevolg zal geïnterpreteerd worden. 

Het kan oneerbiedig klinken, maar het jarenlange 
getalm van die Raad van State werkt hoogst enerver
end en ruikt steeds meer naar platvloers gemaneu-
vreer. Wij zijn trouwens niet de enigen die opperen dat 
sommige raadsheren misschien wel toegaven aan de 
druk van regeringswege om toch maar zo lang moge
lijk te wachten met een uitspraak. Hoe is het anders te 
verklaren dat deze vergadering van eminente juristen 
liefst drie en een half jaar nodig heeft om tot een 
konklusie te komen, in een affaire waarover eigenlijk 
weinig diskussie kan bestaan? Een licentiestudent in 
de rechten zou voor een dergelijk probleem hooguit 
enkele weken krijgen om daarover in een paper tot 
besluiten te komen. 

Er zijn de eenvoudige en eindeloos herhaalde feiten: 
in de kleine gemeente Voeren, die sinds '63 ontegen
sprekelijk tot Vlaanderen behoort, werd een burge-

De Belgische futiliteit 

^tmtm^ 

meester benoemd die weigert Nederlands te spreken en 
te leren. Los van allerlei andere bewijzen van zijn 
onbekwaamheid, zijn anti-Vlaams machtsmisbruik en 
zijn grove verachting voor de wetgeving — denken we 
maar aan het publiek verscheuren van zijn stembrief 
en de pogingen tot verkiezingsfraude - is dit ene 
gegeven voldoende om hem als burgemeester af te 
zetten. VU-eresenator Rob Vandezande, die op schitte
rende wijze de belangen van het Voerense VU-raadslid 
Mia Vandeperre verdedigt, zette alle argumenten keu
rig op een rijtje ten behoeve van de Raad van State, en 
kreeg daarvoor gelijk van de auditeur. Waarop wach
ten die hoogedelgestrenge heren? 

(Nogal wat feiten uit het nabije en het verdere 
verleden — denken we maar aan de na-oorlogse repres
sie — zijn al niet van aard om met groot ontzag over de 
jurisprudentie in dit land te gewagen. Een mossel-
noch-vis uitspraak of een vonnis dat Happart in de 
burgemeestersfunktie handhaaft, zou dat kleine 
sprankeitje geloof in de waarde van de Belgische 
rechtspraak volledig verbrijzelen.) 

Het konijn dat meester-tovenaar Martens straks uit 
zijn stilaan versleten hoed zal tevoorschijn halen, 
wordt niettemin reeds klaar gehouden. Samen met 
andere eksellenties heeft premier Martens aangekon

digd hoe hij zijn zoveelste truuk zal uitvoeren. Als de 
Raad van State tot de afzetting van Happart besluit, 
dan valt het te voorspellen dat de Voerense gemeente
raad na enig gehakketak Happart tot eerste schepen 
zal verkiezen om hem als dienstdoend burgemeester te 
laten fungeren. Met als resultaat dat er eigenlijk niks 
verandert: de huidige bendeleider blijft de lakens 
uitdelen en de Vlamingen worden hopeloos belachelijk 
gemaakt. Martens laat doorschemeren tegen deze 
doortraptheid niks te ondernemen. 

Wij zeggen op voorhand neen tegen dit of om het 
even welk ander kompromis. Voor ons moet Happart 
eenvoudigweg weg en is hij onwaardig nog enig be-
stuursmandaat in Voeren te vervullen. De wansmake
lijke vaudeville die de regeringspartijen, CVP en P W 
inbegrepen, nu al sinds '83 opvoeren, heeft al veel te 
lang geduurd. Ook een bewering zoals „De regering 
mag over een futiliteit ais Happart niet vallen" is 
kletskoek. Dat stuk frankofoon onbenul is inderdaad 
geen regeringskrisis waard. Maar indien Happart 
dankzij deze regering toch in fiinktie kan blijven, dan 
degradeert de hele wetgeving en daaruit voortvloeien
de rechtspraak tot niks meer dan een futiliteit. 

Wordt het desgevallend niet de hoogste tijd dat de 
Vlamingen ook België voortaan als een futiliteit be
schouwen? En aldus handelen? (interimaris) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekowitee 

R E P R E S S I E 

Een lezer van ons weekblad vond In 
„De Standaard" in de rubriek Courant 
(onder Retro) een krantenknipsel van 8 
nov. 1957. De inleidende tekst luidde 
als volgt: „De repressie in cijfers: 
346.283 dossiers, 53.005 veroordelin
gen, 4.736 vrijspraken. Van de 2.940 
doodstraffen werden er 242 ten uitvoer 
gebracht." 

De lezer vroeg ons zijn bedenkingen 
bij het bericht te publiceren. 

1. Hoeveel huizen en eigendommen 
werden geplunderd en uitgebrand? 

2. Hoevelen werden zonder straf
rechterlijk dossier uit hun ambt of werk 
ontzet? 

3. Hoeveel werden ontroofd van hun 
burgerlijke rechten en derhalve van hun 
bestaan? 

4. Hoevelen stierven, leden aan de 
gevolgen van mishandeling en gevan
genisregiem, of raakten gebrekkig voor 
het leven ? 

5. Hoeveel gezinnen en families zijn 
door de repressie uiteengerukt, tot op 
vandaag ? Hoeveel kinderen zagen hun 
studies en loopbaan voor altijd afge
sneden? 

6. Wie schat ooit de morele ellende 
van tienduizenden in de gevangenis? 

En van de tienduizenden gezinnen en 
families? 
Naam en adres op de redaktie 
bekend. 

NOLS-LOKETTEN 

Met walg en ergernis heb ik enkele 
dagen geleden kunnen vaststellen dat 
de loketten van de „Inlichtingen" van 
de pensioenkas (Zuidertoren) te Brus
sel net zo Vlaams vijandig ingericht zijn 
als de Nols-loketten van toen. 

Inderdaad drie op de vier loketten wa
ren ,,bemand" met een totaal neder-
lands-onkundige bediende, aan het 
vierde loket kon men terecht bij een per-
fekt tweetalige (duidelijk) Vlaamse da
me (die misschien zelfs méér dan twee
talig is). 

Deze vriendelijke mevrouw moest 
echter ook F-bezoekers te woord staan. 

Alles verliep er vloet en aangenaam 
voor de Frans kakelenden, ook gastar
beiders konden zonder de minste moei
te hun zaken afhandelen. 

Minder prettig verging het de Neder-
landstaligen, die geen Frans kennen of 
weigeren het te kennen. Zij werden 
steevast opzij gewuifd met een bitsig en 
arrogant ,,suivant". De aldus (na de 
vreemdelingen) tot tweede-rang burger 

gepromoveerde Vlaamse bezoekers 
moesten dan maar gaan ,,aanschui
ven" voor het vierde loket, waar zoals 
reeds gezegd ook de helft voorbehou
den was aan de F-taligen. Om kort en 
t)ondig te zijn: bij de pensioenkas is 
voor 31/2 voor de F-ers en 1 /2 voor de 
N-ers. 

En zeggen dat honderden, ja zelfs 
duizenden meertalige jonge Vlaamse 
mensen aan den DOP staan, en dat 
Vlaanderen ook daarvoor 60 % moet af
dekken. Maar ja, hebben ze er niet voor 
gestemd? Q.V.D., Kraalnem 

„NU DOEN" OOK VOOR VU 

Naar aanleiding van 11 juli werd door 
de VU duidelijk gesteld dat wat de uit
bouw van de Vlaamse Staat betreft men 
nu maar eens konkreet moest zijn. Nu 
doen! 

Nemen we daarbij het komplement in 
acht dat Manu Ruys in De Standaard 
begin juli schreef; namelijk dat de 
Vlaams-nationale fraktie in het parle
ment niet te negeren valt. 

De tijd dat de Volksunie een zweep-
partij was is voorbij. Het moment is aan
gebroken om als middelgrote partij deel 
te nemen aan de besluitvorming. De 
Vlaams-Nationalisten zijn immers niet 

gedoemd voor eeuwige oppositie. Al te 
vaak krijgen we het verwijt te horen dat 
de VU als opposant gemakkelijk praten 
heeft en vóór de uitslagen van de na
tionale verkiezingen reeds bekend zijn, 
zich al van een mogelijkse machtsdeel-
name uitgesloten heeft. 

Anderzijds is het heel zeker een 
moeilijke opgave om zonder de ideolo
gische grondbeginselen te verlooche
nen en zonder al te veel schadelijke 
kompromissen het partijprogramma te 
verwezenlijken. We mogen daarbij ze
ker niet vervallen in een tweede Eg-
montkrlsis. 

De Volksunie is sedert jaren de ak-
tiefste fraktie in het parlement. Toch zijn 
de schamele staatshervormingen tot nu 
toe telkens het werk geweest van de 
CVP, jawel. Zij van wie het algemeen 
geweten is dat hun ronkende l l ju l i -
verklaringen meestal eendagsaangele-
genheden zijn. 

De uitbouw van de Vlaamse Staat is 
in de eerste plaats een zaak van en voor 
de Vlaams-nationalisten. Een machts-
deelname houdt echter méér in dan en
kel staatshervorming. Vandaar de nood 
aan een degelijk sociaal-ekonomisch 
programma naast de zuiver federale 
grondgedachte. Zo ook voor de Volks
unie op politiek vlak ten einde sociaal, 
financieel en ekonomisch als Vlaande
ren vrij te-zijn. P.A., Izegem. 

DE BESPARINGEN 
IN HET ONDERWIJS 

Het nieuwe schooljaar is pas begon
nen en nu reeds worden de eerste ge
volgen van het besparingsknoeiwerk in
zake het onderwijs zichtbaar. Vanaf ok
tober is het geween en het tandenge
knars volledig als de werkloosheidscij
fers spektakulair de hoogte ingaan. 
Men zit op de schoolsekretariaten met 
de handen in het haar. Het was zelfs zo
ver dat schooldirekteurs naar Brussel 
snelden om te weten te komen wat er 
nu eigenlijk in de omzendbrieven staat I 
Van verwarring gesproken I 

Waarom de Rijksnormaalscholen nu 
reeds moeten afslanken en de Nor-
maalscholen van het Vrij Ondenwijs in 
1987, snappen wij ook niet. Een nieu
we schoolstrijd kunnen we best missen I 
Lang leve de geldverspillende ver
zuiling! 

Het strafste is wel het geknoei met de 
cijfers van het leerlingenaantal in Wal
lonië, en dat in een tijd van komputers 
en zakrekenmachientjes! Het gaat om 
de vervalsing sedert jaren van de offi

ciële cijfers met ongeveer 20.000. In 
centen betekent dat een verduistering 
van 5,6 miljard. Als je nu dacht dat in het 
raam van de besparingen Wallonië dit 
geld eerst moet teruggeven eer er nieu
we subsidies komen, dan ben je fout! 
Alles wordt toegedekt met de mantel 
der Vlaamse lamlendigheid! 

En zeggen dat Martens 5 struikelde 
over de federalisering van het onder
wijs, toen dat mini-partijtje de PSC ging 
dwars liggen. Daar draait Vlaanderen 
nu voorop! 

We voorspellen u: de chaos wordt 
nog erger I 

Besparen: Ja! Overal waar het nodig 
is, maar dan met gezond boeren
verstand, bv. de toelagen aan de syn-
dikaten (syndikale premies) afschaffen. 
Eerst federaliseren, dan de rekening 
maken, dan besparen. 
IJzerbedevaardkomitee-gewest 
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Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalel 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - P.V.C. WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 
Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 eii 053-21.27.57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

OpenvanlOtot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten 

ZO€K€BC]^ 
_ 25j. tweetalige juffrouw met diplo
ma hoger secundair onderwijs (sekre
tarlaat talen), zoekt een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel. Voor inl. zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Manwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

• Op de jongste IJzerbedevaart 
werden na de plechtigheid, juist over 
de brug, aan de linkerkant, radio
cassettes met Vlaamse strijdliederen 
verkocht. Prijs: 300 fr. Door omstan
digheden werd ik afgeleid en vergat 
daardoor zo een cassette te kopen. 
Wie kan mij zo een cassette bezor
gen, of wie weet waar ik zo'n ding kan 
bekomen. Laten weten aan Jan Da-
niöls, Wolvenstraat 30/4 te 3290 
Diest. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD.; NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel : 053-66.83.86 
AFD.. OKEGEM-9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 
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Coens 
teistert 

y scherm 

Mededeling 
Nu wordt het toch van het goe

de teveel. Zondagavond werd te
levisiekijkend Vlaanderen ander
maal geteisterd door een rege
ringsmededeling van ondenwijs-
minister Danny Coens. Amper en
kele weken na zijn grandioze mis-
kleum als „studie-adviseur" viel 
Coens dus weer eens te „bewon
deren" op het kleine scherm, on
middellijk na het journaal en net 
vóór het sportnieuws. 

Indien Coens zo nodig nog 
eens op de buis wou, dan had hij 
dit optreden best beperkt tot één 
zinnetje: „Vergeef het mij, want 
ik weet niet wat ik doe". Want de 
ravage die deze Westvlaming 
sinds weken in het ondenwijs aan
richt, is werkelijk om bij te huilen: 
direkteurs weten niet waar hun 
hoofd staat bij het lezen van de 
onduidelijke en tegenstrijdige cir
culaires, leerkrachten met jaren 
dienst worden schaamteloos aan 
de deur gezet en pas afgestu
deerden krijgen helemaal geen 
kans. De konkurrentiestrijd tus
sen de verschillende scholen, ook 
uit hetzelfde net, woedde nooit 
voorheen zo fel. Het lijdt geen 
twijfel dat de leerlingen — over 
wie het uiteindelijk toch allemaal 
gaat — uiteindelijk de dupe zullen 
worden van dit wanbeleid. 

En wanneer krijgt de oppositie, 
waaronder de Volksunie, dezelf
de kansen om haar standpunt 
uiteen te zetten? 

Kandidaten 
Vorige week gaven wij tekst en 

uitleg bij de wijze waarop de inter
ne partijbestuursverkiezingen 
verlopen. Ondertussen ontvingen 
alle partijraadsleden hun officiële 
uitnodiging evenals de dokumen-
ten voor de kandidaat-stelling. 

Uiteraard volgen wij van bie-
zonder nabij deze verkiezingen, 
zonder ons met de gang van za
ken te (be)moeien. Wij zullen 
onze lezers op het juiste ogenblik 
informeren over wie allemaal kan-
dideert. Naderhand zullen wij hen 

m 
ook de precieze uitslagen meede
len. 

De andere media zullen 
hoogstwaarschijnlijk niet nalaten 
hun mening en hun visie op één 
en ander te geven. Men bedenke 
daarbij dat dergelijke kommen-
taarstukjes niet steeds ,,con amo-
re" bedoeld zijn en evenmin het 
belang van de partij als hoogste 
doel stellen... 

De snelle 
vaart van 
Vaarten 

Kampioen 
Daar waar onze Vlaamse atle

ten niet in slaagden tijdens de 
Europese kampioenschappen, is 
dus wel Michel Vaarten gelukt. Hij 
behaalde niet minder dan een 
gouden en een zilveren medaille 
in het Amerikaanse Colorado 
Springs. 

Merkwaardig daarbij is dat Mi
chel Vaarten — alhoewel hij tien 
jaar geleden goud had gewonnen 
op de Olympische Spelen van 
Montreal — in '84 kapte met het 
wielrennen, waarna hij een fiet-
senzaak in Wetteren opende. 

Tot hij de kans kreeg om in 
Japan te gaan rijden. Deze gok 
lukte en Vaarten kwarp terug. 
Grandioos. 

Stupied 
Leo Tindemans heeft zowat 

alle politieke funkties bekleed die 
irv dit land te bekleden vallen. 
Parlementslid, partijvoorzitter, 
minister, premier en wat al meer. 
Sinds vijf jaar fungeert hij als de 

DEZE 
\NEEK DiT^gr 

De eerste avonden van deze 
week waren in veel gezinnen 
grotendeels gevuld met het 
klassiek ritueel van het 
beginnend schooljaar. Klassiek 
zeg ik, maar toch elk jaar 
anders. Niet alleen het 
kaftpapier is sterk geëvolueerd. 
Van het traditionele blauw of 
rood naar een felle 
verscheidene kleurschakering, 
met of zonder bloemekes of 
meetkundige figuren. Ook het 
beeld dat de ouders zich vanuit 
de kindermond over de 
leraar of lerares vormen, is 
sterk veranderd. Van de 
vroegere strengheid schiet niet 
veel meer over. De pater en de 
zuster zijn in de katolieke 
scholen verdwenen. Zowel in de 
colleges als in de atenea, zowel 
in de lagere als in de 
secundaire klassen verschijnen 
de beelden van eerder jonge, 
goedgemutste, lachende en 
pratende leerkrachten. Zo zag 
ik het toch de vorige jaren. 

Dit jaar is dit beeld in vele 
gevallen gewijzigd. Thans is de 
verwarring groot. Zowel bij de 
ouders als bij het ondenwijzend 
personeel. De onrust en de 
zorgen-sfeer van de scholen 
plant zich langs de leerlingen 
over op de ouders. 
Iedereen zit met vragen: zal die 
jeugdige en dynamische -
leerkracht, waarvan zoveel 
venwacht werd, er morgen nog 
zijn? Zelfs de verdeling van de 
taken ^taat in heel wat scholen 
nog niet vast. 

Machtige beleidsvoerders 
hebben de mond vol over de 
kwaliteit van het onderwijs. Zo 
noodzakelijk om de jonge 

mensen optimaal voor te 
bereiden op de enorme 
uitdagingen van de komende 
tijd. De bevoegde (?) minister 
spreekt zelfs over een blije en 
moedige aanpak. Al die 
mooie woorden klinken goed. Zij 
bevatten waarheden als een 
koe. maar wat hebben ze er in 
de realiteit van gemaakt? Ik 
prijs de ouders en kinderen 
gelukkig die te maken hebben 
met scholen zonder grote 
problemen. Ze zijn helaas 
uitzonderingen. In de meeste 
gevallen is het één grote 
poespas, waarin van kwaliteit 
geen sprake kan zijn. 

Tegen deze schrijnende 
toestand staan ouders de aan 
te kijken. Hulpeloos en 
onbegrijpend. Slechts enkele 
deskundigen kunnen wijs 
geraken uit de mallemolen van 
problemen, die bijzonder 
technisch zijn. Weinigen hebben 
een boodschap aan termen 
zoals normen, lestijdenpaketten 
en andere hooggeleerde 
produkten van de rationalisatie. 
De betrokkenheid van de 
ouders wordt afgestompt. En zij 
vragen zich vooral af wat dat 
alles te maken heeft met de 
opvoeding van hun kinderen. 

Met de fundamentele vragen 
over de opdracht van het 
ondenwijs houdt blijkbaar 
niemand zich bezig. Welke 
opleiding hebben onze kinderen 
echt nodig? Wat met de 
voorbereiding op de informatica-
maatschappij van morgen? Wat 
met de karaktervorming en de 
zin voor verantwoordelijkheid? 
Hoe vinden onze kinderen het 
evenwicht tussen vrijheid en 

eerbied voor gezag? Hoe zullen 
zij de toekomst kunnen 
beoordelen en hun eigen 
specifieke taak erin, zonder 
voldoende kennis van het 
verleden ? Wat met het 
geschiedenisonderricht en dan 
zeker deze van het eigen volk? 
Hoe kan best hun sociaal 
gevoelen worden aangewakkerd 
tegenover een samenleving 
waarin de konftikten hoogtij 
vieren? Wat met 
gezondheidszorg en het belang 
dat dient gehecht te worden 
aan de sport in het onderwijs? 

Over al deze problemen zou 
ik als vader willen spreken met 
de opvoeders van mijn kinderen 
en ik meen dat eüJe ouders 
dit verlangen. Maar voor deze 
wezenlijke aspekten van het 
welzijn van ons voik, blijkt er 
geen tijd te zijn. En ook 
geen geld. Noch het ene, noch 
het andere zouden nochtans 
ontbreken, indien ons volk de 
volle bevoegdheid had en kon 
beschikken over de hele 
omvang van de eigen financiële 
middelen inzake onderwijs. 
Indien deze sektor, zo 
gebonden aan de eigenheid van 
een volk, gefederaliseerd was. 
Maar dit wordt de Vlaamse 
gemeenschap nog steeds 
onthouden. Door ? en 
Waarom ? Het is meer dan 
godgeklaagd. 

Vic ANCIAUX 

A1ENSEN IN 
HETNIKIWS 

Maandag was het weer zover: die memorabele eerste schooldag. 1 
september van het schooljaar '86-'87 zal inderdaad in de herinnering 
geprent blijven als de dag waarop de regelrechte afbraak van het 
onderwijs daadwerkelijk werd ingezet. Honderden Vlaamse leerkrach
ten werden op die dag naar het stempellokaal verwezen.(toto: studio 
Dann) 

Belgische eksellentie voor buiten
landse betrekkingen. 

Vanuit deze job en bij het begin 
van een nieuw politiek werkjaar 
heeft Tindemans in een vraagge
sprek met ,,De Morgen" toegege
ven dat de affaire met de boor- en 
freesmachine Pégard geen toon-

Tindemans 
bekent 

beeld van diplomatie was. Vol
gens Tindemans was de Pégard-
kwestie noch min noch meer een 
stupiditeit. „Maar daar ligt de ver
antwoordelijkheid bij de Belgi
sche regering. (...) Ik lees van
daag nog dat Willy De Clercq 

beweert dat hij met Pégard niets 
te maken had. Maar hij zat in de 
regering, als vice-premier en mi
nister van financiën, hij had er 
dus alles mee te maken." 

Mooi zo. Bij nader toezien blijkt 
echter dat ook Tindemans deel 
uitmaakte van de regering die 
deze stupiditeit deed? 

,,Er is inderdaad maar één mo
gelijke uitweg: Happart weg en 
Voeren blijft Voeren. 

Dan is er regeringscrisis? 

Het zij dan zo. PRL en PSC 
moeten het dan maar gaan uitleg
gen dat Happart hen meer lief 
was dan het herstelbeleid. Nog 
eens, Happart loont de moeite 
niet. Voeren wel. De CVP kan nu 
niet minder kordaat Vlaams zijn 
dan in 1972!" 

(Hoofdredakteur Mare Platel in 
,,Het Belang van Limburg", 3 
september '86) 

Aflossing 
BRT-administrateur-generaal 

Paul Vanden Bussche verlaat de 
openbare omroep. Sinds maan
dag is Cas Goossens de nieuwe 
baas. 

Daar waar de meningen over 
de ontslagnemende administra
teur-generaal nogal verdeeld zijn, 
start Cas Goossens met een gun
stig vooroordeel. Goossens heeft 
inderdaad een goede naam bij 
het BRT-personeel. 

Hij gaat nochtans geen makke
lijke carrière tegemoet. Cas 
Goossens wordt immers admini
strateur-generaal op een ogenblik 
dat de BRT fel belaagd wordt 
door talrijke plannen voor een 
kommercieel en konkurrerend 
net, nadat men de financiële mid
delen van de BRT tot een bela
chelijk minimum heeft terugge
schroefd. 

Wij wensen Cas Goossens een 
schitterende loopbaan tegemoet 
en hopen dat hij de rechtmatige 
belangen van alle opinies eerlijk 
zal behartigen. 

Cas 
Goossens: 
BRT-baas 
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Michelin-dra-
ma bewijst... 

„De onverhoedse en laffe 
sluiting van de Michelin-fa-
briek te Sint-Pieters-Leeuw en 
de erge gevolgen voor meer 
dan 1.000 werknemers, hun 
gezin en een hele streek wer
pen, helaas, een schel licht op 
de zware fouten van het ge
voerde neo-lit>erale beleid van 
de Belgische regering, die ik, 
als voorzitter van de Volks
unie, gedurende zeven jaar 
heb aangeklaagd." Dit is de 
aanhef van een open brief die 
voorzitter VIc Anciaux aan Wil-
fried Martens en Gaston 
Geens schreef tijdens de voor
bije vakantie. 

Anciaux stelt dat de noodza-
lielijke sociale dimensie aan 
de zg. herstelpolltiek al te zeer 
ontbreekt. En bovendien kan 
er maar een doeltreffend her
stelbeleid gevoerd worden 
vanuit een eenvoudige en 
doorzkshtige politieke struk-
tuur. De huidige staatsstruk-
tuur met haar verschillende, 
overlappende en elkaar vaak 
tegenwerkende gezagsinstan
ties dient hoognodig gefedera
liseerd. Temeer omdat dit 
noodzakelijk beleid best ge
beurt vanuit de regionale dy
namiek en samenhorigheid. 

De VU-voorzitter dringt erop 
aan dat de volmachtsbesluiten 
en/of de overeenkomsten met 
de sociale gesprekspartners 
de nodige waarborgen zouden 
bevatten om te verzekeren dat 
de toegekende of terugge-
vtoekle gemeenschapsgelden 
door de onderneming, op 
straffe van terugvordering, be
stemd worden voor de tewerk
stelling. Geen enkele maatre
gel mag afbreuk doen aan de 
hjndamentele rechten van elk
een op ariseid, inkomen en 
waardering. 

...het gelijk 
van de VU 

Bovendien dient de wetge
ving op het art>eids- en ven
nootschapsrecht gewijzigd, 
teneinde een struktuur op te 
bouwen die de onderneming 
kan hervormen tot een echte 
t>elangengemeenschap. Bin
nen een vernieuwde overleg-
ekonomie moet de bedrijfsde-
mokratie ten volle kunnen be
leefd worden. Daartoe moet 
het zwaartepunt van het so-
ciaaal overleg verplaeltst wor
den naar de ondernemingen 
zelf. 

Dit impliceert ook dat de 
staatshervormingswetten van 
'80 zo vlug mogelijk moeten 
gewijzigd worden opdat de ge
meenschappen de volle be
voegdheid en de nodige mid
delen zouden bezitten om een 
vernieuwend Industrieel beleid 
te voeren onder eigen fiskale 
verantwoordelijkheid. 

,,Mijn woorden werden 
steeds hooghartig in de wind 
geslagen. De VU werd in de 
hoek geduwd, zogenaamd als 
een partij zonder sociaal-eko-
nomische Ws/e. (...) HetMiche-
lin-drama legt thans de vinger 
op de wonde. Plots komt de 
derde weg, die de VU jaren
lang aanwijst, in het licht te 
staan.", aldus nog Vic An
ciaux. 

Dwangarbeid 
De inwoners van Estland — de 

door de Sovjetunie ingepalmde on
afhankelijke staat — worden an
dermaal misbruikt door de kommu-
nistische machthebbers in Mos
kou. 

Ondanks de zeer scherpe cen
suur verschenen immers enkele 
berichten over protestakties tegen 
de gedwongen ,.tewerkstelling" 
van Esten bij de werken rond de 
rampzalige kerncentrale van Tsjer-
nobyl. De Esten worden er ingezet 
om de meest gevaarlijke taken uit 
te voeren. Luidens enkele artikels 
zouden er zelfs stakingen en beto
gingen hebben plaatsgegrepen in 
Tallinn, de hoofdstad van Estland. 
Waarop dan weer arrestaties zou
den zijn verricht. 

Het is niet de eerste keer dat de 
Esten slachtoffer zijn van de 
Sovjet-diktatuur. Na de tweede we
reldoorlog werden meer dan 
100.000 Esten gedporteerd naar 
het onherbergzame Siberië om er 
in onmenselijke omstandigheden 
dwangarbeid te verrichten. En ook 
nu worden alle vormen van akties 
voor meer autonomie hardhandig 
en in de kiem gesmoord. 

In Estland worden de mensen
rechten nog steeds met voeten ge
treden. 

OnderwUs-staf 
In ons vraaggesprek van vorige 

week vroeg Normaalschool-
direkteur Rochette waar al die on-
derwijsspecialisten van de ver
schillende partijen dan wel zitten. 
Guido Van In maakte eens het op
telsommetje voor de Senaat. 

Door de verkiezingen van vorig 
jaar werd de Senaat voor meer dan 
jëén derde vernieuwd: 69 op 184 
senatoren zijn nieuwelingen in het 
met rode pluche beklede halfrond. 
Het valt op dat deze vernieuwing 
gebeurd is ten koste van de tradi
tionele maatschappelijke sektoren 
waaruit de senatoren doorgaans 

Zondagnamiddag wandelden zo'n 600 „notabelen en hoogwaardigheidsbekleders" de Leopold-ll-tunnelIn. 
Deze ondergrondse weg verbindt het einde van de Keizer Kareilaan ter hoogte van Koekelberg met het Brus
selse stadscentrum ter hoogte van het Rogierplein. 
Daarmee moet een einde komen aan de verkeersellende bij het binnenrijden van Brussel en kan gestart wor
den met de heraanleg van de bovengrondse en ooit prestigieuze Leopold-ll-laan. Voorlopig ontbreekt echter 
het geld... (*oto = P- Bolsius) 

werden gerekruteerd: nog amper 
10 nieuwelingen studeerden rech
ten, 8 senatoren waren of zijn ak-
tief in de handel en de landbouw en 
slechts 7 neofieten in de Hoge Ver
gadering voeren de titel van ge
neesheer. Het aantal gewezen 
stafmedewerkers daarentegen liep 
op tot 17 en liefst 27 eerstejaars-
senatoren komen uit hetondenwijs I 
Onder die 69 nieuwkomers bevin
den zich 9 vrouwen. 

Eigenlijk zou het biezonder mak
kelijk moeten zijn om een senato-
riöle onderwijsstaf samen te stel
len, alleen nog maarsamengestekj 
uit nieuwverkozen senatoren. 
Vraag is of dit allemaal zou baten, 
want de recente olifanten-
beslissingen van onderwijsminister 
Coens laten weinig Illusies bestaan 
omtrent zijn eventuele bereidheid 
tot luisteren. 

72,2 miijard f r. 
Uit het antwoord op een verza-

melvraag van de Brugse VU-
senator Guido Van In leren wij dat 
de omvangrijke en soms spektaku-
laire weri<en aan de Zeebrugse ha
ven sinds 1971 niet minder dan 
72,2 miljard fr. hebben gekost. De 
uitbreidingswerken zijn trouwens 
nog lang niet voleindigd. 

Daarbij moet ook nog de som 
van 12,1 miljard fr. aan baggenver-
ken worden geteld, die ook sinds 
'71 werden uitgevoerd. Etymolo
gisch betekent baggeren ook het 
„waden door de modder". Boze 
tongen t>eweren trouwens dat, wat 
men ten gerieve van Zeebrugge én 
van de Scheldevaart de ene dag 
weggebaggerd heeft, de volgende 
dag al terug ter plekke Is. 

,, Het besluit is wel dat de talloze 
communautaire hetzen en kompro-
missen dit land al te veel gekost 
hebben (cfr. de zeventiger jaren 
toen omwille van van onophoude
lijke communautaire strubbelingen 
alvast geen anti-krisisbeleid ge
voerd kon worden) en in de toe
komst nog zullen kosten. Het 
besluit is ook dat beide gemeen
schappen in dit land er alleen maar 
bij te winnen hebben dat de com
munautaire kompromissen einde
lijk eens plaats ruimen voor een ef-
ficiönte, doorzichtige, federale 
staatsstruktuur met duidelijk afge
bakende bevoegdheidspaketten 
en eigen f inanciöle verantwoorde-
lijkhekl voor de deelgebieden." 

(Hoofdartikat In „De Rnandeal Ekonoml-
•dw Tijd", dondwxiag 28 augustus 1986.) 
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Sociaal overleg: 

Tewerkstelling 
prioritair 

Volgende week komen vakbonden en werkgevers 
opnieuw samen. Vóór 15 september zouden zij tot een 
centraal akkoord moeten komen over de tewerkstelling, 
het minimumloon en de koopkracht, het konkurrentie-
vermogen en de sociale vrede. 

De ogen zijn vooral gericht op de eventuele resulta
ten inzake werkgelegenheid. Want behalve met woor
den hebben regering noch werkgevers vooralsnog wei
nig of niets gedaan om de tewerkstelling écht te bevor
deren. 

IN 1985 liepen de uitgaven voor 
werkloosheid uit tot ruim 210 
miljard: 125 miljard voor de 

uitkeringen, 34 miljard voor de wer
klozen in tewerkstellingsprogram
ma's en 42 miljard voor de brugge
pensioneerden. 

De financiering van dit monster
bedrag wordt voor 121 miljard ge
dragen door de staat. De rest komt 
van de werknemersbijdragen en de 
inleveringen. Het is dan ook duide
lijk, dat een vermindering van de 
werkloosheid een belangrijke 
weerslag heeft op de gezondma
king van de overheidsfinanciën. 

Tot 61 % 
lager onderwijs 

Om een probleem als dit van de 
werkloosheid op te lossen dient 
men het goed te kennen. Recent 
leverde de RVA een belangrijke bij
drage hiertoe. 

Het grootste deel van de werklo
zen — 68 % — is arbeider. Zowat 
14 % heeft een buitenlandse nati
onaliteit en hiervan is 58 % onder
daan van een lidstaat van de Euro
pese Gemeenschap. Voor alle ka-
tegorieën van werklozen geldt dat 
meer dan de helft slechts lager on
derwijs heeft genoten. Bij degenen 
die van een uitkering genieten 
loopt dit percentage zelfs op tot 61 
%. Op te merken valt wel dat de 
jongeren met een ,,wachtuitke
ring" voor driekwart sekundair on
derwijs liepen. Dit wijst op een ver
hoogde scholingsgraad, maarte
vens op tekorten in het onderwijs. 
Jongeren met een algemene oplei
ding sekundair onderwijs krijgen 
immers weinig kansen, ten/vijl er 
wel een grote vraag is naar tech
nisch geschoolden. Een henwaar
dering van het technisch ondenwijs 
dringt zich op. 

Duur neemt toe 
Tussen 1982 en 1985 nam het 

aantal werklozen met 51.137 een
heden toe. Het aantal deeltijdse te-
werkgestelden verviervoudigde en 
de groep van bruggepensioneer
den groeide met een kwart. 

De belangrijkste trendwijziging 
doet zich voor inzake werkloos
heidsduur. Eind juni 1982 was 41 
% van de werklozen minder dan 
een jaar werkloos. In 1985 slonk 
deze groep tot 29 %. Het aantal 
langdurig werklozen nam toe. in 
1982 was 25 % langer dan drie jaar 
werkloos, in 1985 reeds 41 % en 
aktuelere studies wijzen op een 
nog verdere stijging. Zonder de in

voering van het derde arbeidscir
cuit zou de gemiddelde werkloos
heidsduur trouwens nog langer 
zijn. 

Vermelden we tot slot dat tijdens 
deze periode de gemiddelde uitke
ring met 11 % steeg, wat toch be
neden de groei van het indekscijfer 
ligt. In 1985 ontvingen de manne
lijke werklozen gemiddeld 245.000 
fr., de vrouwelijke 178.000 fr. 

Met deze gegevens weet men 
alvast dat de bestrijding van de 
werklooslieid een grondige aan-

pai( van opleiding en onderwijs 
vereist. Het stimuleren van een 
kombinatle van theoretische 
opleiding en praktische scholing 
In bedrijven kan een eerste be
langrijke stap zijn. 

Ook moet worden gedacht aan 
de hervorming van de financie
ring van de sociale zekerheid die 
nu enkel op basis van de lonen 
geschiedt. Een laatste hint die 
we de sociale partners willen 
meegeven betreft het te
werkstellingsplan van Oswald 
Van Ooteghem. Voor de jonge
ren onder de werklozen zou dit 
alvast een verademing zijn. 

Op tewerkstelling komt het aan! 

Oe Zichtbare Hand, een lezenswaardige visie 

De rol van de staat 
in de ekonomie 
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• Prof. Roger Depré heeft 
het In het tijdschrift Intermedi
air over de evoluties In de over-
heUssektor. Prof. Depré wisselt 
met prof. Van Hasselt het voor
zitterschap af van het Vervol-
makingscentrum voor Over
heidsbeleid en Bestuur. 

Het fundamentele probleem 
van onze ambtenarij schuilt 
hem volgens Depré In de deon-
tologle van de ambtenaar. Een 
gezonde werking van onze 
overheidsadministratie wordt 
belemmerd door principes als 
zwijgplicht, beroepsgeheim en 
regSementen gemotiveerd met 
het „algemeen belang". 

Tevens staat het volgens 
prof. Depré niet dat een aantal 
partijen de administratie van 
een pluralistische maatscht^j 
beheersen. 

CHINA-EG 
• China lijkt aardig op weg 

om tot een Integratie met de 
Westerse ekonomie te komen. 
De jongste jaren zijn de han
delsrelaties met de EG alvast 
sterk toegenomen. Tijdens de 
eerste zeven maanden van '86 
Is deze handel met maar liefst 
28 9i toegenomen. Na Japan en 
Hongkong Is de Eg nu de belan
grijkste handelspartner van 
China. 

e a g De EG-eksport naar China Is 
• ~ j het jongste decennium tegen 
y y een spektakulair tempo toege-
f^K nomen. Schaduvrzljde van deze 
y » evolutie Is het belangrijk han-
•UB delstekort van China. Ondanks 
y y eksportbevorderende maatre-
^j gelen en de devaluatie van de 
U J renminbi slaagt China er niet In 
H » haar eksport met haar Import te 
1 ^ laten meegroeien. 
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• Zoals we reeds vorige 
week vermeUden heeft Fabri-
metai het tekort aan art>eids-
krachten met bepaalde kwalifi-
katies onderzocht. Uit dit struk-
tureel onevenwicht op de 
arbeidsmarkt dienen ook in de 
onderwijswereld besluiten ge
trokken te worden. 

Een groep werkgevers die 
door Fabrimetai bevraagd wer
den uitten hun voorkeur voor af
gestudeerden uit welbepaalde 
onderwljsrichtingen. Technici 
die afgestudeerd zijn In het ho
ger technisch secundair onder-
wijs skoren hoog. Ook diege
nen die een systeem van nrlsse-
lend studeren en werken 
volgden liggen goed In de 
markt. Opvallend Is wel dat af
gestudeerden uit het hoger be-
roepssekundair onderwijs niet 
voldoen aan de befioeften, hoe
wel deze richting In het leven 
werd geroepen om beter te kun
nen vokk)enaande¥fensen van 
technische ondernemingen. 

Daarnaast Is de behoefte aan 
bepaalde spedtieke opleidin
gen. Hoewel bljvoort>eeld 
steeds meer kunststofbewer
kers en kwallteltskontroleurs 
gevraagd worden, bestaat er 
geen specifieke oplekling voor 
deze beroepen. 

Uit de Fabrimetai-bevraging 
kan men afleiden dat we in 
Vlaanderen minder van een 
vooruitstrevende en flekslbele 
ondememingskultuur mogen 
spreken dan sommigen wel 
doen blijken. Aan kenmerken 
als algemene vorming, trien
kennis, geografische mobiliteit 
en kennis van begrippen over 
Informatika wordt door het me
rendeel van de bedrijfsleiders 
weinig belang gehecht. 
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Michelin-dra-
ma bewijst... 

„De onverhoedse en laffe 
sluiting van de Mlchelin-fa-
briek te Sint-Pieters-Leeuw en 
de erge gevolgen voor meer 
dan 1.000 werknemers, hun 
gezin en een hele streek wer
pen, helaas, een schel licht op 
de zware fouten van het ge
voerde neo-liberale beleid van 
de Belgische regering, die ik, 
als voorzitter van de Volks
unie, gedurende zeven jaar 
heb aangeklaagd." Dit is de 
aanhef van een open brief die 
voorzitter Vic Anciaux aan Wil-
fried Martens en Gaston 
Geens schreef tijdens de voor
bije vakantie. 

Anciaux stelt dat de noodza
kelijke sociale dimensie aan 
de zg. herstelpolitlek al te zeer 
ontbreekt. En bovendien kan 
er maar een doeltreffend her
stelbeleid gevoerd worden 
vanuit een eenvoudige en 
doorzichtige politieke struk-
tuur. De huidige staatsstruk-
tuur met haar verschillende, 
overlappende en elkaar vaak 
tegenwerkende gezagsinstan
ties dient hoognodig gefedera
liseerd. Temeer omdat dit 
noodzakelijk beleid best ge
beurt vanuit de regionale dy
namiek en samenhorigheid. 

De VU-voorzitter dringt erop 
aan dat de volmachtsbesluiten 
en/of de overeenkomsten met 
de sociale gesprekspartners 
de nodige waartmrgen zouden 
bevatten om te verzekeren dat 
de toegekende of terugge
vloeide gemeenschapsgelden 
door de onderneming, op 
straffe van terugvordering, be
stemd worden voor de tewerk
stelling. Geen enkele maatre
gel mag afbreuk doen aan de 
fundamentele rechten van elk
een op arbeid, inkomen en 
waardering. 

...het geiqk 
van de VU 

Bovendien dient de wetge
ving op het arbeids- en ven
nootschapsrecht gewijzigd, 
teneinde een struktuur op te 
bouwen die de onderneming 
kan hervormen tot een echte 
belangengemeenschap. Bin
nen een vernieuwde overleg-
ekonomie moet de bedrijfsde-
mokratie ten volle kunnen be
leefd worden. Daartoe moet 
het zwaartepunt van het so-
ciaaal overleg verplasttst wor
den naar de ondernemingen 
zelf. 

Dit impliceert ook dat de 
staatshervormingswetten van 
'80 zo vlug mogelijk moeten 
gewijzigd worden opdat de ge
meenschappen de volle be
voegdheid en de nodige mid
delen zouden bezitten om een 
vernieuwend industrieel beleid 
te voeren onder eigen fiskale 
verantwoordelijkheid. 

„Mijn woorden werden 
steeds hooghartig in de wind 
geslagen. De VU werd in de 
hoek geduwd, zogenaamd ais 
een partij zonder sociaal-eko-
nomische Ws/e. (...) tiet Miche-
lin-drama legt thans de vinger 
op de wonde. Plots komt de 
derde weg, die de VU jaren
lang aanwijst, In het licht te 
staan.", aldus nog VIc An
ciaux. 

Dwangarbeid 
De inwoners van Estland — de 

door de Sovjetunie ingepalmde on
afhankelijke staat — worden an
dermaal misbruikt door de kommu-
nistische machthebbers In Mos
kou. 

Ondanks de zeer scherpe cen
suur verschenen immers enkele 
berichten over protestakties tegen 
de gedwongen ,,tewerkstelling" 
van Esten bij de werken rond de 
rampzalige kerncentrale van Tsjer-
nobyl. De Esten worden er Ingezet 
om de meest gevaarlijke taken uit 
te voeren. Luldens enkele artikels 
zouden er zelfs stakingen en beto
gingen hebben plaatsgegrepen in 
Tallinn, de hoofdstad van Estland. 
Waarop dan weer arrestaties zou
den zijn verricht. 

Het is niet de eerste keer dat de 
Esten slachtoffer zijn van de 
Sovjet-diktatuur. Na de tweede we
reldoorlog werden meer dan 
100.000 Esten gedporteerd naar 
het onherbergzame Siberië om er 
in onmenselijke omstandigheden 
dwangarbeid te verrichten. En ook 
nu worden alle vormen van akties 
voor meer autonomie hardhandig 
en in de kiem gesmoord. 

In Estland worden de mensen
rechten nog steeds met voeten ge
treden. 

OnderwUs-staff 
In ons vraaggesprek van vorige 

week vroeg Normaalschool-
direkteur Rochette waar al die on-
derwijsspecialisten van de ver
schillende partijen dan wel zitten. 
Guido Van In maakte eens het op
telsommetje voor de Senaat. 

Door de verkiezingen van vorig 
jaar werd de Senaat voor meer dan 
één derde vernieuwd: 69 op 184 
senatoren zijn nieuwelingen in het 
met rode pluche beklede halfrond. 
Het valt op dat deze vernieuwing 
gebeurd is ten koste van de tradi
tionele maatschappelijke sektoren 
waaruit de senatoren doorgaans 

Zondagnamiddag wandelden zo'n 600 „notabelen en hoogwaardigheidsbekleders" de Leopold-ll-tunnelin. 
Deze ondergrondse weg verbindt het einde van de Keizer Karellaan ter hoogte van Koekelberg met het Brus
selse stadscentrum ter hoogte van het Rogierplein. 
Daarmee moet een einde komen aan de verkeersellende bij het binnenrijden van Brussel en kan gestart wor
den met de heraanleg van de tyovengrondse en ooit prestigieuze Leopold-ll-laan. Voorlopig ontbreekt echter 
het geld... (foto: P. Bolslus) 

werden gerekruteerd; nog amper 
10 nieuwelingen studeerden rech
ten, 8 senatoren waren of zijn ak-
tief in de handel en de landbouw en 
slechts 7 neofieten in de Hoge Ver
gadering voeren de titel van ge
neesheer. Het aantal gewezen 
stafmedeweri(ers daarentegen liep 
op tot 17 en liefst 27 eerstejaars-
senatoren komen uit hetondenwijs I 
Onder die 69 nieuwkomers bevin
den zich 9 vrouwen. 

Eigenlijk zou het biezonder mak
kelijk moeten zijn om een senato-
riöle onderwijsstaf samen te stel
len, alleen nog maar samengestekl 
uit nieuwverkozen senatoren. 
Vraag is of dit allemaal zou baten, 
want de recente olifanten-
beslissingen van onderwijsminister 
Coens laten weinig Illusies bestaan 
omtrent zijn eventuele bereidhekj 
tot luisteren. 

72,2 miljard f r. 
Uit het antwoord op een verza-

melvraag van de Brugse VU-
senator Guido Van In leren wij dat 
de omvangrijke en soms spektaku-
iaire werken aan de Zeebrugse ha
ven sinds 1971 niet minder dan 
72,2 miljard fr. hebben gekost. De 
uitbreidingswerken zijn trouwens 
nog lang niet voleindigd. 

Daarbij moet ook nog de som 
van 12,1 miljard fr. aan baggenwer-
ken worden geteld, die ook sinds 
'71 werden uitgevoerd. Etymolo
gisch betekent baggeren ook het 
„waden door de modder". Boze 
tongen beweren trouwens dat, wat 
men ten gerieve van Zeebrugge én 
van de Scheldevaart de ene dag 
weggebaggerd heeft, de volgende 
dag al terug ter plekke is. 

„Het besluit is wel dat de talloze 
communautaire hetzen en kompro-
missen dit land al te veel gekost 
hebben (cfr. de zeventiger jaren 
toen omwille van van onophoude
lijke communautaire strubbelingen 
alvast geen anti-krisisbeleid ge
voerd kon worden) en in de toe
komst nog zullen kosten. Het 
besluit is ook dat belde gemeen
schappen in dit land er alleen maar 
bij te winnen hebben dat de com
munautaire kompromissen einde
lijk eens plaats ruimen voor een ef
ficiënte, doorzichtige, federale 
staatsstruktuur met duidelijk afge
bakende bevoegdheidspaketien 
en eigen financiële verantwoorde-
lijkheki voor de deelgebieden." 

(Hoofdartikal In „D« Hrandeel Ekonoml-
ache Tijd", dondardag 28 augustus 1986.) 
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Sociaal overleg: 

Tewerkstelling 
prioritair 

Volgende week komen vakbonden en werkgevers 
opnieuw samen. Vóór 15 september zouden zij tot een 
centraal akkoord moeten komen over de tewerkstelling, 
het minimumloon en de koopkracht, het konkurrentie-
vermogen en de sociale vrede. 

De ogen zijn vooral gericht op de eventuele resulta
ten inzake werkgelegenheid. Want behalve met woor
den hebben regering noch werkgevers vooralsnog wei
nig of niets gedaan om de tewerkstelling écht te bevor
deren. 

IN 1985 liepen de uitgaven vcxjr 
werl<loosheicl uit tot ruim 210 
miljard: 125 miljard voor de 

uitkeringen, 34 miljard voor de wer
klozen in tewerkstellingsprogram
ma's en 42 miljard voor de brugge
pensioneerden. 

Definanciering van dit monster
bedrag wordt voor 121 miljard ge
dragen door de staat. De rest komt 
van de werknemersbijdragen en de 
inleveringen. Het is dan ook duide
lijk, dat een vermindering van de 
werkloosheid een belangrijke 
weerslag heeft op de gezondma
king van de overheidsfinanciën. 

Tot 61 % 
lager onderwijs 

Om een probleem als dit van de 
werkloosheid op te lossen dient 
men het goed te kennen. Recent 
leverde de RVA een belangrijke bij
drage hiertoe. 

Het grootste deel van de werklo
zen — 68 % — Is arbeider. Zowat 
14 % heeft een buitenlandse nati
onaliteit en hiervan is 58 % onder
daan van een lidstaat van de Euro
pese Gemeenschap. Voor alle ka-
tegorieën van werklozen geldt dat 
meer dan de helft slechts lager on-
denwijs heeft genoten. Bij degenen 
die van een uitkering genieten 
loopt dit percentage zelfs op tot 61 
%. Op te merken valt wel dat de 
jongeren met een ,,wachtuitke
ring" voor driekwart sekundair on
derwijs liepen. Dit wijst op een ver
hoogde scholingsgraad, maar te
vens op tekorten in het onderwijs. 
Jongeren met een algemene oplei
ding sekundair ondenArijs krijgen 
immers weinig kansen, lenwijl er 
wel een grote vraag is naar tech
nisch geschoolden. Een henwaar
dering van het technisch ondenwijs 
dringt zich op. 

Duur neemt toe 
Tussen 1982 en 1985 nam het 

aantal werklozen met 51.137 een
heden toe. Het aantal deeltijdse te-
werkgestelden verviervoudigde en 
de groep van bruggepensioneer
den groeide met een kwart. 

De belangrijkste trendwijziging 
doet zich voor inzake werkloos
heidsduur. Eind juni 1982 was 41 
% van de werklozen minder dan 
een jaar werkloos. In 1985 slonk 
deze groep tot 29 %. Het aantal 
langdurig werklozen nam toe. In 
1982 was 25 % langer dan drie jaar 
werkloos, in 1985 reeds 41 % en 
aktuelere studies wijzen op een 
nog verdere stijging. Zonder de in

voering van het derde arbeidscir
cuit zou de gemiddelde werkloos
heidsduur trouwens nog langer 
zijn. 

Vermelden we tot slot dat tijdens 
deze periode de gemiddelde uitke
ring met 11 % steeg, wat toch be
neden de groei van het indekscijfer 
ligt. In 1985 ontvingen de manne
lijke werklozen gemiddeld 245.000 
fr., de vrouwelijke 178.000 fr. 

Met deze gegevens weet men 
alvast dat de bestrijding van de 
werkloosheid een grondige aan

pak van opleiding en onderwijs 
vereist. Het stimuleren van een 
kombinatie van theoretische 
opleiding en praktische scholing 
In t>edrijven kan een eerste be
langrijke stap zijn. 

Ook moet worden gedacht aan 
de hervorming van de financie
ring van de sociale zekerheid die 
nu enkel op basis van de lonen 
geschiedt. Een laatste hint die 
we de sociale partners willen 
meegeven betreft het te
werkstellingsplan van Oswald 
Van Ooteghem. Voor de jonge
ren onder de werklozen zou dit 
alvast een verademing zijn. 

Op tewerkstelling komt het aan! 

©e ZicWbam Hand, een lezenswaardige visie 
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• Prof. Roger Depré heelt 
het In het tijdschrift Intermedi
air over de evoluties In de over-
heUssektor. Prof. Depré wisselt 
metprof. Van Hasselt het voor-
dtterschap af van het Vervol-
makingscentrum voor Over
heidsbeleid en Bestuur. 

Het fundamentele probleem 
van onze ambtenartl schuilt 
hem volgens Depré In de deon-
tologle van de ambtenaar. Een 
gezonde werking van onze 
overheidsadministratie wordt 
belemmerd door principes als 
zwijgplicht, bero^)sgehelm en 
regSementen gernoSveerd met 
het „algemeen belang". 

Tevens staat het volgens 
prof. Depré niet dat een aantal 
partijen de administratie van 
een pluralistische naatschappij 
beheersen. 

CHINA-EG 
• China lijkt aardig op weg 

om tot een Integratie met de 
Westerse ekonomie te komen. 
De Jongste jaren zijn de han
delsrelaties met de EG alvast 
sterk toegenomen. Tijdens de 
eerste zeven maanden van '86 
Is deze handel met maar liefst 
28 % toegenomen. Na Japan en 
Hongkong Is de Eg nu de belan
grijkste handelspartner van 
China. 

De EG-eksport naar China Is 
het Jongste decennium tegen 
een spektakulair tempo toege
nomen. Schaduwzijde van deze 
evolutie Is het belangrijk han
delstekort van China. Ondanks 
eksportbevorderende maatre
gelen en de devaluatie van de 
renminbi slaagt China er niet In 
haar eksport met haar Import te 
laten meegroeien. 

m KWAUFIKATIES 
«mj • Zoals we reeds vorige 
U J week vermekiden heeft Fabri-
h » metal het tekort aan artïeids-
U ^ krachten met bepaalde kwallfl-
^ katies onderzocht, un dit struk-
U y tureel onevenwicht op de 
• B J arl)eldsmarta dienen ook in de 
H " onderwijswereld besluiten ge-
^™* trokken te worden. 

Een groep werkgevers die 
door Fabrimetal bevraagd wer
den uitten hun voorkeur voor af
gestudeerden uit welbepaalde 
onderwijsrichtingen. Technld 
die afgestudeerd ̂ Jn In het ho
ger technisch secundalronder-
wljs skoren hoog. Ook diege
nen die een systeem van wisse
lend studeren en werken 
volgden liggen goed In de 
marict. Opvallend is wel dat af
gestudeerden uit het hoger be-
roepssekundair onderwijs niet 
v<Moen aan de behoeften, hoe
wel deze richting In het leven 
werd geroepen om beter te kun
nen vokhen aan de tirensen van 
technische ondernemingen. 

Daarnaast is de behoefte aan 
bepaalde specifieke opleidin
gen. Hoewel bijvoorbeeld 
steeds meer kunststofbewer
kers en kwallteitskontroleurs 
gevraagd worden, bestaat er 
geen specifieke opleiding voor 
deze beroepen. 

Uit de Fabrimetal-bevraging 
kan men afleiden dat we in 
Vlaanderen minder van een 
vooruitstrevende en flekslbele 
ondememlngskuHuur mogen 
spreken dan sommigen wel 
doen blijken. Aan kenmerken 
als algemene vorming, talen
kennis, geografische mobiliteit 
en kennis van begrippen over 
Informatlka wordt door het me
rendeel van de bedriJfsleUers 
weinig belang gehecht. 

Ué 

Ud 

UJI 
uy 
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Een Volksunie-kijk 

Met eigen geld in eigen iianden 
zou een Vlaams onderwijsplan 
geen bloed en tranen kosten 

Het klimaat voor de besparingen in liet onderwijs 
werd voorbereid door liet zgn. rapport Mc Kinsey en 
Van Dyck. Uit dit rapport zou moeten blijken dat ons 
onderwijs te duur is. 

Voor iedere 100 fr die België uitgeeft aan onder
wijs zou Nederland slechts 88 fr, Duitsland en 
Denemarken elk 84 fr uitgeven. Er zou tevens 
vastgesteld zijn dat een gemiddelde klas van het 
basis- en sekundair onderwijs in België 10,9 leerlin
gen telt, tegenover 11,8 in Italië en zelfs 19,1 in 
Nederland. 

D E besluiten van dit rap
port zijn onbetrouwbaar. 
Het werd opgesteld op ba

sis van de begroting 1982. Sinds
dien is echter reeds ferm be
spaard. Met de verscheidenheid 
van netten werd geen rekening 
gehouden. En er staan op de 
Belgische onderwijsbegroting 
heel wat posten die elders op de 
begroting van andere departe
menten staan: kleuteropvang, 
middagtoezicht en avondopvang, 
internaten, leerlingenvervoer, se-
lektie en beroepsoriëntering. 

De vergelijking van onze onder
wijskost met deze van andere 
Europese landen gaat dan ook 
slechts op, wanneer men reke
ning houdt met het bestaan van 
meerdere netten en met een aan
tal lasten die elders niet op de 
onderwijsbegroting staan ge
boekt. Alleen reeds deze socio-
familiale posten moeten op 17 
miljard worden geraamd. 

Kletskoek 
voor Vlaanderen 

De kostprijs van ons onderwijs 
wordt bovendien verhoogd door 
het te dure franstalig onderwijs. 
Het kabinet van minister Coens 
gaf toe, dat een gemiddelde leer
ling in het franstalig sekundair 
onderwijs t62.000 fr. per jaar 
kost, tegenover slechts 149.000 
fr. voor een Vlaamse student. 
Men belooft nu beterschap maar 
dat zijn beloften voor de toekomst 
en elders dan in het sekundair 
onderwijs wordt zelfs geen po
ging gedaan om de lat gelijk te 
leggen. 

Naar aanleiding van de bespa
ringsplannen van de regering lek
te uit, dat men op geen 20.000 na 
weet hoeveel leerlingen er in het 
franstalig sekundair onderwijs zit
ten. Sinds 7 jaar wordt er in Wal
lonië ofwel niet meer geteld ofwel 
gefraudeerd. Het bedrag van 
deze fraude kan de 5 miljard 
ruimschoots overtreffen. 

Van de onderwijsbegroting 
1985 kreeg Vlaanderen slechts 
55,6 %, terwijl het 58,3 % van de 
leerlingen telde: zeven miljard 
verschil in min! 

Wat Vlaanderen betreft is het 
rapport Mc Kinsey en Van Dyck 
slechts oogverblinding. 

Besparen? 
Ja, maar... 

De Volksunie vindt dat bespa
ringen in geen geval afbreuk 
mogen doen aan volgende be
ginselen: 
— Er mag niet getornd aan toe

komstgericht kwaliteitsonder-
wijs. 
— Er mag niet geraakt aan de 
herwaardering van de leer
kracht en aan gelijke kansen 
voor de netten. 
— Een Vlaams kind mag niet 
minder waard zijn dan een 
franstalig. 

Meer dan 16.000! 
Aan het onderwijs werden 

reeds vroeger besparingen ge
vraagd, in ruil voor nieuwe te
werkstelling. Van die tewerkstel
ling kwam niets in huis. Thans 
wordt 23 miljard uit de begroting 
gehaald, alhoewel minister 
Coens vorig jaar zegde dat het 
onderwijs geen cent meer kon 
missen. Het spook van de werk
loosheid steekt nu'voorgoed zijn 
kop op. 

In februari van dit jaar waren er 
7.300 werkloze leerkrachten. 
Daar zullen straks de 4.800 re
genten en licentiaten bijkomen 

die in de huidige besparingsron-
de moeten afvloeien. De groep, 
die verstoken blijft van onderwijs-
roeping zal dan ruim méér dan 
12.000 leerkrachten tellen. 

Tegen het schooljaar 1990-
1991 moet rekening gehouden 
worden met een vermindering 
van 44.000 leerlingen in het se
kundair onderwijs. Met de ver
hoogde norm van gemiddeld 12 
leerlingen per leraar zal dit leiden 
tot een afvloeiing van nog eens 
3.600 regenten en licentiaten. 

De huidige werkloosheid plus 
de gevolgen van het sanerings
plan plus de vooruitzichten inza
ke schoolbevolking komen er op 
neer dat binnen 5 jaar 16.000 
leerkrachten kansloos zullen zijn, 
zonder rekening te houden met 
de inmiddels nieuw afgestudeer
den. 

Ter vergelijking: vandaag wer
ken er 53.000 leerkrachten in het 
sekundair onderwijs. 

Federalisme broodnodig 
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar onthulden Europarlementslid Willy 
Kuijpers en kamerlid Luk Vanhorenbeek een 5 meter-lange meetlat, vlakbij de 
taalgrens aan de autoweg E 40 te Tienen. De meetlat ligt duidelijk ongelijk, met 
aan Waalse zijde een grote ,,40" en aan Vlaamse zijde ,,60". 

Met dit tijdelijk monument protesteerden de Leuvense mandatarissen tegen de 
ongelijke kommunautaire lat inzake onderwijs steeds niet gelijk ligt. Het 
verdeelmechanisme dient dringend omgebogen naar 60 % N en 40 % F, zijnde 

de fiskale inbreng van beide gemeenschappen. 

E lat ligt inderdaad nog 
lang niet gelijk! Op de 
begroting van 1985 kreeg 

het Vlaams onderwijs, volgens de 
officiële cijfers, 7 miljard te wei
nig. Daarmee houdt de scheeft
rekking niet op. Indien Vlaande
ren voor zijn ondenwijs zou be
schikken over het door de Vlamin
gen opgebrachte aandeel in de 
personenbelasting, dan zou dat 

13 miljard méér geweest zijn dan 
het geval is. 

In 1986 en 1987 wil de regering 
op onderwijs 23 miljard besparen. 
Het bedrag dat aan Vlaanderen 
ontnomen wordt door het niet ge
lijk leggen van de lat ligt hoger. 
Of: de hele besparing valt volle
dig ten last van het Vlaams onder
wijs. 

Dit had kunnen voorkomen 

worden I Vorig jaar bij de val van 
Martens V stuitte de federalise
ring van het onderwijs op het veto 
van de PSC. De CVP legde zich 
bij dit veto neer, alhoewel zij van 
de Volksunie en van de andere 
oppositiepartijen het aanbod 
kreeg, te zorgen voor een tijdelij
ke wisselmeerderheid die de fe
deralisering van het onderwijs 
zou doorvoeren. 

Herwaardering 
Een en ander betekent dat de 

maatschappelijke herwaardering 
van de leerkracht dringend is. Dit 
houdt ondermeer in, de leraar-
staak ruimer te zien dan in louter 
schools verband. 

Leraren kunnen zinvolle taken 
opnemen in de brede kulturele 
waaier van de gemeenschap. 

Het zou een schande zijn, de 
vorming van duizenden werkloze 
leerkrachten onbenut te laten. 

Binnen het schoolverband 
moet de leerkracht onverminderd 
recht hebben op vastheid van 
betrekking. Het is onduldbaar dat 
vaste benoemingen jaren op zich 
laten wachten, om straks hele
maal ondergraven te worden. 
Aan de leerkrachten van het ge
subsidieerd ondenwijs moet ein
delijk zekerheid worden verleend 
door de onmiddellijke invoering 
van het statuut. 

De start van het nieuwe school
jaar was dit jaar voor velen écht 
geen feestelijk gebeuren. Er waren 
wel de traditionele tafereeltjes van 
wenende kleuters, fiere eerstejaar-
tjes met nieuwe boekentasjes enz. 
Maar... 

Over dit alles hing een waas van 
onzekerheid, twijfel en ven/varring. 
DIrekties en sekretariaten staren vol 
onbegrip aan tegen een berg onder
richtingen van liefst 704 bladzijden. 
De 53.000 leerkrachten van het se
kundair ondenwijs aarzelen be
vreesd voor het hakmes van de 
besparingen, dat zo'n 4.800 ondef 
hen effekttef zal treffen. De ouders 
delen al evenzeer in deze neer
slachtigheid. Sedert lang echter los
ten zij de rol van begrijpen-wat-er-
nu-juist-ailemaal-omgaat en ge
beurt. De ingewikkeldheid van het 
cndenwijsstelsel heeft een bijna on
overbrugbare mentale kloof ge
schapen. Wat de demokratisering 
zeker niet ten goede komt. 

Stop afbraak 
De inhumane besparingsdrift van 

deze regering kan de kwaliteit zeker 
niet dienen. Hiertoe Is een rustige, 
entoesiaste sfeer vereist, een ge
voelen van wat een pracht-opdracht 
het ondenwijs te vervullen heeft in 
het vormen van onze jongeren voor 
de wereld van morgen. Brutaal is 
deze sfeer,gekraakt. Met nog inge
wikkelder maatregelen. Onmense
lijke Ingrepen. Onwaardige konkur-
rentiegevechten en ronselpraktij
ken. 

En dit alles treft Vlaanderen dub
bel hard. Want'hier bestaat de we
tenschap dat het anders kan. Dat 
een Vlaams onderwijsplan geen 
bloed eo tranen moet kosten... In
dien Vlaanderen over zijn eigen 
middelen zou beschikken. Indien 
het niet langer voor miljarden zou 
opgelicht worden. 

Het is aan de Volksunie deze 
wetenschap uit te dragen. Bij direk-
ties en ondero/ijzend personeel, bij 
ouders en jongeren. Het Partijbe
stuur ontwierp hiertoe een aktie-
plan, onder het motto „Stop afbraak 
onderwijs". Een ondenwijskrant 
voor de leerkrachten en een strooi
biljet voor verspreiding aan de 
schoolpoorten werden aan de ar
rondissementen bezorgd. 

Nog niets over gehoord? Neem 
dan onmiddellijk kontakt met de 
verantwoordelijken van uw arron
dissement. Of bel gewoon het Alge
meen Sekretarlaat. 

In deze moet de VU-stem luid 
weerklinken. De kwaliteit van het 
ondenvijs is een heilig goed! Q.a.) 
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De dood van Finlands „oude leeuw" 

Urho Kekkonen, 
het sukses 
van de neutraliteit 

De „grand old man" van de Finse politiek, Urho Kekkonen, is zondag jl. op 85-
jarige leeftijd overleden. De term die onverbrekelijk met zijn naam verbonden is, is 
het vaak verkeerd begrepen en gebruikte woord,, Finlandizering". Maar wie de loop
baan van die „oude leeuw" wil begrijpen en waarderen moet beseffen dat Urho Kek
konen in de eerste plaats een Finse nationalist was, in de zin dat het vrijwaren van 
het Finse zelfbeschikkingsrecht en de Finse onafhankelijkheid voor alles kwam. 

DAT was dan ook de basis van 
zijn politiek van goed na
buurschap en vertrouwens

relaties met de Sovjetunie. Voor 
een klein land is het nooit gemak
kelijk, om het even waar, een mach
tige mogendheid als buur te heb
ben, en dat des te minder als de ge
meenschappelijke grens 2.000 km 
lang is. 

Modus Vivendi 
Kekkonen, en vele Finnen met 

hem, beseften na de tweede 
wereldoorlog dat ze voor een keu
ze stonden: ofwel als wapen en 
speelbal tegen de Sovjetunie die
nen voor een Westerse alliantie (en 
groot was het vertrouwen niet je
gens de landen die in de verschrik
kelijke winteroorlog van 1939-40 
bereid waren geweest tot de laatste 
Fin te vechten), ofwel een modus 
Vivendi met de machtige buur be
reiken die Finlands onafhankelijk
heid vrijwaarde. 

Dat laatste was het waarover 
Kekkonen in 1948 met Stalin on
derhandelde, en het moet hem en 
de Finnen worden toegegeven dat 
ze als enig Europees buurland van 
de Sovjetunie geen verplicht bond
genootschap opgelegd kregen, en 
bovendien een politiek (parlemen
taire demokratie) en sociaal-
ekonomisch (vrije onderneming) 
systeem behielden dat fundamen
teel verschilt van dat van de Sovjet
unie en haar Oosteuropese bond
genoten. 

Dat beleid, dat nu de steun ge
niet van zowat 90 t.h. van de pu
blieke opinie in Finland, werd tot 
„finlandizering" gedoopt, maar het 
maakt de Finnen biezonder boos 
als die term in het Westen negatief 
wordt gebruikt, in de zin van gebrek 
aan weerbaarheid. Voor Finland 
betekende het immers het behoud 
van zijn onafhankelijkheid, mits 
een neutraal statuut en het geven 
aan de Sovjetunie van de veilig
heidsgaranties die door de realpo-
litiek werden genoodzaakt. 

Kekkonen was goed geplaatst 
om te weten hoe fragiel de positie 
van zijn land was. Toen hij in sep
tember 1900 geboren werd als 
oudste van drie zonen in een arm 
gezin was Finland een groothertog
dom van het Russische rijk, en 
moest de natie zich schrap zetten 
tegen de russifikatie-politiek die de 
Tsaar Aller Russen, Nikolaas II, er 
hardhandig doorvoerde. 

Finland kreeg zijn onafhankelijk
heid van Lenin, maar dat beteken
de niet dat Kekkonen de bolsje-
visten als grote vrienden ging be
schouwen. In de burgeroorlog die 
na de Russische revolutie in Fin
land uitbrak streed hij aan de kant 
van de witten tegen de roden. Toen 

in 1930 in Finland zware sociale on
rust heerste zei Kekkonen aan het 
adres van de kommunisten: ,,ln 
Finland begrijpen we het socia
lisme dat tot doel heeft het lot van 
de arbeiders te verbeteren. Maar 
als het zich ten dienste stelt van on
ze erfvijand past geen begrip 
meer." 

Zelf zaken regelen 
De jonge Kekkonen had zich zelf 

aangesloten bij de Agrarische Par
tij, de meest Finse van alle partijen. 
En men vindt de houding die heel 
zijn leven zou leiden al terug in een 
kommentaar dat hij op 18-jarige 
leeftijd schreef toen sommige krin
gen, na de Finse onafhankelijk
heid, gingen uitkijken naar een 
Duitse prins om koning van het 
land te worden. „Wij zijn zeer wel 
in staat zelf onze zaken te rege
len," zo schreef hij toen afkeurend. 

Pas op 36-jarige leeftijd werd 
Kekkonen in het parlement verko
zen, maar voordien was hij al poli
tiek aktief. Zijn scherpe en beweeg
lijke intelligentie, zijn analytische 
geest die hem toelieten ingewikkel

de problemen snel te doorgronden 
en konklusies te trekken (en hem 
toelieten tussen zijn werk door een 
doktoraatstesis te schrijven over 
gemeentelijk kiesrecht) hadden 
hem al doen opmerken. De reizen 
die hij in de jaren dertig deed, waar
bij hij vaak Duitsland bezocht, had
den hem ook al tot de konklusie ge
bracht dat het fascisme geen alter
natief kon bieden tegen de 
erfvijand. Kekkonen was immers 
diep aan de demokratie gehecht. 

Eind van de jaren dertig was 
Kekkonen minister van Binnen
landse Zaken in de centrum-linkse 
regering van socialisten en Agrari
sche partij, maar na het uitbreken 
van de oorlog met de Sovjetunie 
bleef hij buiten de regering — en 
verzette zich ook tegen het akkoord 
van 1944 met Hitler. 

Langlauf 
Na de oorlog kreeg hij de delika-

te opdracht de onderhandelingen 
in Moskou te leiden over het door 
Stalin gewilde verdrag van vriend
schap, samenwerking en weder
zijdse bijstand. In 1950 werd hij 
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Urko Kekkonen, grote populariteit gediend door 
een eenvoudige levensstijl. 

eerste minister onder Paasikivi, in 
1956 werd hij tot president verko
zen en zou dat blijven tot 1981. 

>> Oude leeuw" 
Zoals zovele mensen van het 

noorden bleef Kekkonen nauw ver
bonden met de natuur, en de sport
man die hij zijn hele leven bleef 
ging elke lente in Lapland nieuwe 
krachten opdoen door er honder
den km langlauf ski af te leggen 
(toen hij 76 was haalde hij nog dui
zend km). 

De populariteit van Kekkonen 
deed soms vergeten hoe vaak en 
ongenadig hij tijdens zijn politieke 
loopbaan en de eerste termijnen 
van zijn presidentschap werd aan
gevallen, door Konservatieven en 
sociaal-demokraten die zijn buiten
lands beleid wantrouwden, door de 
kommunisten die zich tegen zijn 
binnenlandse politiek keerden. 

Maar geleidelijk groeide het be
sef dat zijn politiek van Finse neu
traliteit, van rijden en omzien je
gens Moskou, real-politiek gezien 
de best mogelijke was. En dat dit 
beleid de Finnen toeliet hun zaken 
zelf te regelen, iets waarvoor Urho 
Kekkonen met zijn grote intelligen
tie en ontoombare energie heel zijn 
leven had gestreden. Met de oude 
/eeuw verdwijnt in Finland een gro
te mijnheer die de kroon op zijn 
werk had kunnen plaatsen toen hij 
in 1975 optrad als gastheer voor de 
34 andere regeringsleiders en 
staatshoofden die er aan het slot 
van Konferentie over Veiligheid en 
Samenwerking in Europa de Akte 
van Helsinki kwamen onderteke
nen, en meteen het sukses van Rn-
lands neutraliteitspolitiek kwamen 
erkennen. 

H. Oosterhuys 

Radiorede (1945) kostte hem zijn baan 

„Bullebak" Jaap Burger overleden 
Eind augustus overleed in Nederland, daags vóór zijn 

82ste verjaardag mr Jaap Burger, oud-minister, tien 
jaar leider van de fraktie van de Partij van de Arbeid in 
de Tweede Kamer, 16 jaar de grote baas van de VARA-
omroep. Een van de markantste Nederlandse politici 
van de na-oorlogse tijd. 

JAAP BURGER, regeringsfor
mateur en -informateur tij
dens lastige regeringskri-

ses, was een man die zelden een 
blad voor zijn mond nam. Een bon-
kige figuur, op het ruige af. 

Noordbrabander 
In de loop van de tijd is hij geka-

rakterizeerd als bullebak, brulboei 
en andere minder fraaie benamin
gen. Maar hij was ook een zeer 
open figuur, wars van de aanstel
lerige en wollige Haagse traditie. In 
de tijd van lastige Rooms-rode ver
houdingen noemde hij in het open
baar het gepraat van konfessione-
le politici: scheten in een netje. 
Partijleden die alleen maar verga
deringen bijwoonden, betitelde hij 
als brave mensen die geen lor we

ten. Nog vorig jaar repte hij in een 
interview over mensen die altijd 
zo'n beetje aan het ellebogen zijn 
om minister te worden. Burger 
{Noordbrabander van geboorte) 
was kortom een schilderachtige 
figuur. 

Jaap Burger is als minister ook 
de man geweest die zich in novem
ber 1944, toen het zuiden van Ne-

Jaap Burger, de laan uit na radiorede.. 

derland bevrijd was, zich scherp 
kantte tegen het klakloze arreste
ren (en vaak mishandelen) van oor
logsverdachten. 

De regering in Londen achtte ie
dereen fout die op welke manier 
dan ook in relatie had gestaan met 
de bezetters. Burgers opvatting 
was dat alleen doortrapte verra
ders en uitgesproken misdadigers 
aangehouden moesten worden. 
Want: „In bezet gebied moest je 
over je houding elke dag beslissin
gen nemen wat te doen of wat niet 
te doen. Daar zijn natuurlijk fouten 
bij gemaakt, dat is zo klaar als een 
klontje". In een befaamde radiore
de In januari 1945 liet hij geen twij
fel bestaan over zijn opvatting: 
„hAensen die weinig moedig waren 
of onhandig en taktloos, kunnen 
best nationaal betrouwbaar zijn ge
weest. Het gaat niet om het vinden 
van tiegane fouten, maar om het 
vinden van hen die fout zijn ge
weest". Een week na deze uit
spraak werd Jaap Burger op staan
de voet ontslagen als minister. Te
rechte kop de afgelopen week in 
een (niet-socialistische) Neder
landsekrant: „Groof, waardevolen 
eerlijk man overleden". 
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lóboortbef 
Kwalitatief Inoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vporal uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkonn. 
En nnocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Toen Oostende nog Bruxelles-sur-mer was.../2 

Flaminganten 
ongewenst aan de kust 
In de voorgaande bijdrage werd beschreven hoe 
door de ontwikkeling van het toerisme specifieke 
taaitoestanden in de kustgemeenten waren ont
staan. Deze groeiende verfransing botste na de 
eerste wereldoorlog op een sterker wordende Vlaam
se Beweging die ijverde voor een eentalig Vlaande
ren. 

DEZE wrijving liep soms uit 
op relletjes. Vooral tussen 
1925 en 1935 traden twee 

konflikthaarden hierbij naar voor. 
Vooreerst ontlaadde de spanning 
zich wanneer de tienduizenden 
vlaamsgezinden zich na de IJzer
bedevaart over de badplaatsen 
verspreidden. Het tweede span
ningsveld bevond zich, omwille 
van de residentiële segregatie in 
Knokke-Het Zoute. 

Rellen 
Inde 
badplaatsen 

Vooral na de stormachtige 
IJzerbedevaart van 24 augustus 
1930 veroorzaakte de komst van 
vele vlaamsgezinde eendagstoe-
risten hevige spanningen. In 
Wenduine liep het zelfs volledig 
uit de hand zodat de plaatselijk 
brandweer en de Brugse rijks
wacht moesten tussenkomen om 
vechtende franskiljons en flamin
ganten te scheiden. Als gevolg 
van deze onregelmatigheden 
nam men in het daaropvolgende 
jaar veiligheidsmaatregelen. 
Rijkswachters werden naar de 
badplaatsen gezonden en boven
dien liet de provinciegouverneur 
Janssens de Bisthoven in alle 
gemeenten van de kuststreek het 
volgende plakkaat uithangen: 
„Er wordt den Kustbezoekers 
aanbevolen in alle omstandighe
den kalmte en toegevendheid te 
toonen. Zij gelieve op Zondag 23 
Augustus, Vlaamsche Bedevaart-
dag naar de Graven van den 
IJzer, te Caeskerke-Diksmuide, 
gedurende het voorbijrijden van 
auto's en autobussen zich niet te 
storen aan gezangen en kenteek-
enen of Vlaamsche vlagjes. Dat 
iedereen indachtig weze dat de 
vrije uitdrukking der denkwijze, in 
de wettige palen, gewaarborgd is 
door de Grondwet". 

Ondanks deze maatregelen 
werden in 1931 opstootjes gesig
naleerd in Oostende en het jaar 
daarop in Middelkerke. 

In deze jaren liepen ook te 
Knokke de spanningen heel hoog 
op. Vlaamsgezinde jongeren
groepen die na een uitstap naar 
het natuurreservaat het Zwin door 
Het Zoute wandelden, werden er 
meermaals door franskiljons las
tig gevallen. In augustus 1929 
ging het er zelfs zo hevig aan toe 
dat de grote Belgische dagbladen 
er wekenlang over schreven. ,,De 
Standaard" sprak zelfs over een 
,,moordpoging op Vlaamse stu
denten" en Brugse kamerleden 
stelden er parlementaire vragen 
over. 

Doorgaans hadden de kustbe

woners, die meestal rechtstreeks 
of onrechtstreeks van het toeris
me leefden, geen boodschap aan 
relletjes of politieke manifesta
ties, die volgens hen hun brood
winning in het gedrang brachten. 

Zo schreef bijvoorbeeld de kor-
respondent van het „Brucjsch 
Handelsblad" naar aanleiding 
van het optreden van enkel Dina-
so's in Knokke: „Wij kunnen dit 
best missen en dit voor de naam 
en de faam van onze badstad". 

De afkeer voor politieke mani
festaties, die de toeristische akti-
viteit en dus de welstand van de 
kustgemeenten schade konden 
berokkenen, was het duidelijkst 
merkbaar wanneer er sprake was 
van een Guldensporenviering. 
Deze weerzin was logischer wijze 
het grootst in Knokke. Daar wer
den tijdens het interbellum offi
cieel geen Guldensporenvierin-
gen georganiseerd. In 1934 on
dernam de stedelijke feestkom-
missie evenwel een poging in die 
richting. Het schepenkollege ver
brak echter een beslissing dien
aangaande en als reden gaf het 
op: vrees voor mogelijke wanor
delijkheden. De vlaamsgezinden 
namen ontslag uit het feestkomi-
tee en herinnerden de burge
meester er aan dat hij voor de 
gemeenteraadsverkiezing van 
1932 beloofd had op 11 juli de 
leeuwevlag op het stadhuis te 

hijsen. 
Niet enkel in Knokke, maar in 

de meeste badplaatsen werd de 
eis tot het uithangen van de leeu
wevlag op het stadhuis op 11 juli 
of het organiseren van een gul
densporenviering verheven tot 
een verkiezingsbelofte. De kato-
lieke en liberale partij hoopte zo 
tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van 1932 en 1938 de 
Vlaams-nationalisten, die op de 
wip zaten, aan hun kant te scha
ren. 

Zo beloofde in Heist het liberale 
gemeenteraadsikj Hector Goe-
tinck in 1938 dat er het daaropvol
gende jaar 11-julifeesten zouden 
worden georganiseerd. In 1939 
toen Hector Goetinck schepen 
was geworden was er van een 
eventuele guldensporenviering 
evenwel geen sprake. 

Ook in Blankenberge bleek in 
1938 het organiseren van een 

KÊemskerke 1908 

Klemskerke 1980 

De demokratisering van het toerisme veranderde de Vlaamse kust op een drastische wijze. Niet alleen 
gingen de meeste besturen in op de taalgrillen van de franstalige gasten, ze lieten ook (vaak te gemakkelijk) 
het landschap in handen van bouwpromotoren. Twee beelden om dat te illustreren. Beide foto's werden op 
dezelfde plaats genomen. De bovenste in 1908 toont het afgevlakte duinenlandschap van Klemskerke met 
houtkanten, weiden, cirkelvormige stromijten, vissershuisjes. 
Onder hetzelfde landschap in 1980. Waar de vissershuisjes stonden werden woningen met tuinhuisjes 
opgetrokken, maar ook caravans en vakantiebuildings. 
(Uit Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu, uitg. Nat. Plantentuin) 
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Guldensporenherdenking een 
verkiezingsbelofte. De Kristen 
Volksbond gaf ter gelegenheid 
van de gemeenteraadsverkiezing 
een manifest uit waarin werd ver
klaard dat „11 juli het voorwerp 
moet zijn van een bijzondere 
Vlaamse viering". In 1939, toen 
de katholieken en Vlaams-natio
nalisten het schepenkollege 
vormden, werden er inderdaad 
feestelijkheden naar aanleiding 
van 11 juli met medewerking van 
het stadsbestuur georganiseerd. 

In de meeste badplaatsen was 
er tot in de jaren zestig evenwel 
geen sprake van een officiële vie
ring. Hoogstens wapperde de 
leeuwevlag op het stadhuis of 
kregen de gemeentebedienden 
vrijaf. Men vreesde wanordelijk
heden die de rust zouden versto
ren en de badplaatsen een slech
te naam zouden bezorgen, maar 
bovenal wilde men de franstalige 
toeristen niet tegen het hoofd sto
ten. De kustbewoners waren tot 
in de jaren vijftig ekonomisch te 
afhankelijk van hen en flamingan
ten en Vlaamse manifestaties wa
ren desgevolge ongewenst. 

Geen Brussels 
taaistatuut 

De specifieke taaitoestanden in 
de kustgemeenten veroorzaakten 
niet alleen wrijvingen die soms 
uitliepen op relletjes, maar bracht 
ook een aktie teweeg voor de 
tweetaligheid aan de kust. Het 
belangrijkste argument van de 
voorstanders hiervan was even
eens gebaseerd op ekonomische" 
overwegingen. 

De „Vereeniging voor de Twee
taligheid der Kust" stelde dt de 
volledige vervlaamsing van de 
kust het verminderen van het zo
merseizoen en het vervallen van 
nijverheid en hndel aan de kust 
tot gevolg zou hebben. Vervol
gens stelde ze in 1938: ,,wil de 
kust niet sterven maar leven dan 
moet ze tweetalig zijn". 

De hele aktie voor tweetalig
heid van de kust, die in 1937 de 
kop opstak, wilde eigenlip de 
taalwet van 1932 inzake de be-
stuurstaal van de Vlaamse ge
meenten in vraag stellen. De gro
te promotor van deze aktie was 
de Oostendse burgemeester Mo-
reaux. Hij kreeg logischer wijze 
de steun van de franstalige pers, 
met ,,Le Soir" op kop. De meeste 
kustgemeenten wezen deze aktie 
evenwel af. Vooral het Brugse 
stadsbestuur verzette zich tegen 
het invoeren van een speciaal 
taaistatuut voor de badplaatsen. 
Dat was de grote zorg van de 
meeste gemeentebesturen van 
de kust, die een Brussels taaista
tuut met de gekende gevolgen 
kost wat kost wilden vermijden. 
Toch erkenden ze dat het taal
kundig negeren van het voor een 
groot deel franstalig toerisme hun 
welstand kon schaden. 

Rik Verlinde 

VJaamsgezImlen oiaakten 
Jliet toerisme poputalr» 
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tot dag 

Zaterdag 6 sept. 
D BRT1 - 16.00 
Vrijgezellendochters, film 
D BRT1 - 18.05 
Filmbrleven 
D BRT1 - 18.35 
De ideinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boelcetje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Postorderbruid, film 
D BRT1 - 21.45 
Leven in Oud-Egypte, laatste afl. 
D BRT2 - 21.00 
W.K.-Wlelrennen, beroeps 
D BRT2 - 22.00 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 23.00 
W.K.-Wlelrennen, beroeps 
D Ned. 1 - 17.41 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 21.15 
Nederland muzlekland, sfiow 
D Ned. 1 - 23.25 
Twilight zone, dok. 
D Ned. 1 - 23.50 
The Passage, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat en Jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.12 
Avro-FIrato-Show '86 
D Ned. 2 - 20.45 
Prins Claus zestig jaar, koncert 

Zondag 7 sept. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
D BRT1 - 15.00 
De inktvlek, jeugdfilm 
D BRT1 - 16.10 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 16.25 
Folklorefestlval Schoten '86, re
portage 
D BRT1 - 17.20 
De kolderbrigade, laatste afl. 
D BRT1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes bulten 
D BRT1 - 20.35 
Peter de Grote, nieuwe serie 
D BRT1 - 22.05 
Dialogen, strip 
D BRT1 - 22.30 
W.K.-Wielrennen, liefhebbers 
D Ned. 1 - 15.30 
Ik trouwde een familie, serie 
D Ned. 1 - 16.15 
De Muppetshow 
D Ned. 1 - 17.35 
Tocht door de Middeleeuwen, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 19.30 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Heksenwerk, serie 
• Ned. 1 - 21.10 
Brandpunt 
D Ned. 1 - 21.35 
Mijn dochter en ik, serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Olie, dok. serie 

Anthony Quinn, de Baskische herder, is een weinig spraakzame gids in 
,,The Passage". Zaterdag om 23u55 op Ned. 1. 

D Ned. 2 - 12.00 
Het Capltool, info 
D Ned. 2 - 20.10 
Reagan, nieuwe serie 
D Ned. 2 - 20.58 
Rocco e i suoi fratelli, film 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 8 sept. 
D BRT1 - 17.00 
Schooltelevisie ^ ^ 
D BRT1 - 20.10 
Zacht Is de nacht, serie 
D BRT1 - 21.05 
Ommekaar, Psoriasis 
D BRT1 - 21.55 
The Everly Brothers, show 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, serie 
D BRT2 - 20.15 
Kwidam, nieuw telefoonspel 
D BRT2 - 20.25 
Extra-time, sport 
D BRT2 - 21.40 
Blikvanger, mode-info 
D BRT2 - 22.30 
Nederlandse literatuur na 1830, dok. 
serie 
D Ned. 1 - 15.00 
Lulu Belle, film 
D Ned. 1 - 16.25 
21 jaar Tros amusement 
D Ned. 1 - 20.28 
Hollywood wives, serie 
D Ned. 1 - 22.30 
De Tros Tv-show 
D Ned. 2 - 19.27 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.13 
Matinee-koncert, klassiek 
D Ned. 2 - 21.33 
De onderste steen, dok. 

Dinsdag 9 sept. 
D BRT1 - 17.00 
Schooltelevisie 
D BRT1 - 18.25 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 18.35 
De jonge zeehond, nieuwe serie 
D BRT1 - 19.05 
Gustave Camus, dok. 
D BRT1 - 19.15 
Encyclopedie, info 
n BRT1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 20.55 
Het grote ongenoegen, over de Leu
vense kwestie 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, dok. serie 
D BRT2 - 20.25 
De Muppetshow 
D BRT2 - 20.50 
MIke, praatshow 
D BRT2 - 22.05 
Het scherzo In de symfonie, over Bee
thoven 
n Ned. 1 - 15.45 
De juwelen van het kasteel, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.46 
Het geheim van de vuurberg, serie 
D Ned. 1 - 18.55 
MInivoetbalshow 
D Ned. 1 - 20.28 
Internationaal blaasfestlval 1986 
D Ned. 1 - 22.35 
Sherlock Holmes, serie 
D Ned. 1 - 23.25 
Bisnnols, dok. 
D Ned. 2 - 20.00 
Faust I, klassiek 
D Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Woens. 10 sept. 
D BRT1 - 18.05 
Het gebeurde hier, nieuwe vertelserie 
D BRT1 - 18.15 
De zevensprong. Fitness voor kin
deren 
D BRT1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show 
D BRT1 - 20.40 
Allemaal beestjes, natuurdok. 
D BRT1 - 21.10 
Bradbury Tales, serie 
D BRT1 - 21.40 
Art Nouveau, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, dok. serie 
D BRT2 - 20.25 
Atletiek uit Rome, reportage 
D BRT2 - 22.55 
België-lerland, reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Webster, serie 
D Ned. 1 - 16.00 
Onze tijgers, dok. 
D Ned. 1 - 19.23 
De groene ruimte, dok. 
D Ned. 1 - 20.33 
Vara's zomertijd 
D Ned. 1 - 21.25 
Man over de vloer, serie 
D Ned. 1 - 22.15 
Jenny, nieuwe serie 

D Ned. 2 - 15.30 
De noodgolf, over vakantie 
D Ned. 2 - 16.10 
Jungle prinses, film 

Donderd. 11 sept. 
D BRT 1 - 16.00 
60 -f-: goud en zilver 
D BRT 1 - - 18.05 
Dol op dansen, serie 
D BRT1 - 19.00 
Kwizlen, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Hoger-Lager, kwis 
D BRT1 - 21.00 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.50 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, dok. serie 
D BRT2 - 20.25 
Blow up, film 
D BRT2 - 22.15 
Gezondheid, info 
D Ned. 1 - 15.30 
Kunstmatige riffen, dok. 
D Ned. 1 - 15.55 
Recht door zee, info 
D Ned. 1 - 20.28 
Taptoe Breda 1986 
D Ned. 1 - 21.30 
More message In the media, re
portage 
D Ned. 1 - 22.20 
Nazisme en vernietiging, dok. 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat en jeugdjournaal 
D Ned. 2 - 19.12 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 20.05 
Zeeslag ZIerlkzee, dok. 
D Ned. 2 - 20.35 
Peter de Grote, serie 
D Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 12 sept. 
D BRT1 - 18.45 
Java, dok. 
D BRT1 - 18.55 
Villa tempo special 
D BRT1 - 19.20 

De Vlaams-Nationale 
Om roepstichting 

D BRT1 - 20.15 
De nachtvlucht, film 
D BRT1 - 21.50 
Premiere, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Zwartje de postduif, dok. serie 
D BRT2 - 20.25 
De kampen, dok. serie 
D BRT2 - 21.35 
Armoede, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 14.30 
De vlieg, kortfilm 
D Ned. 1 - 14.50 
County camera, serie 
D Ned. 1 - 17.15 
Ontdek je plekje, info 
D Ned. 1 - 18.05 
Wordt vervolgd, over strips 
D Ned. 1 - 19.00 
Simon & Simon, serie 
n Ned. 1 - 20.25 
Peter de Grote, serie 
D Ned. 1 - 22,00 
Reïncarnatie, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Magnum, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Nederland muzlekland, show 
D Ned. 2 - 20.30 
F.M., film 

Een fUrn 
pet dag 

Zaterdag 6 sept. 
The Passage 

Amerik. film uit 1978. Tijdens WO II 
proberen professor Bergson (James 
Mason) en zijn gezin vanuit Frankrijk 
naar Spanje te vluchten. Om de tocht 
over de Pyreneeën te kunnen maken, 
huurt Bergson een Baskische gids (An
thony Quinn)... (Ned. 1, om 23u55) 

Zondag 7 sept. 
Rocco e I suol fratelli 

Deze Frans-ltal. film is een van de 
meestenwerken van Visconti. Het is een 
breedvoerig portret van een Siciliaans 
boerengezin in de noordelijke stad IVIi-
laan. Met Alain Delon, Annie Girardot, 
e.a. (Ned. 2, om 20u58) 

Maandag 8 sept. 
Lulu Belle 

Lulu Belle (Dorothy Lamour) zingt in 
een nachtklub waar zij de advokaat Ge
orge Davis (George Montgomery) ont
moet. Zij trouwt met hem maar het geld 
raakt op en Lulu gaat ervandoor. (Ned. 
1, om 15u.) 

Dinsdag 9 sept. 
Sabotage 

Film van Alfred Hitchcock uit 1936. 
Carl Verloc exploiteert een kleine bios
koop. Hij wil hogerop en besluit een 
groep terroristen te steunen. Maar de 
bioskoop wordt in de gaten gehouden 
door Scotland Yard. (RTBF 1, om 
21 ui 5) 

Woensd. 10 sept. 
The Return of Frank James 

Amerik. western van Fritz Lang uit 
1940. Jesse James werd door een ver
rader laffelijk vermoord. De moorde
naar wordt veroordeeld maar begena
digd en strijkt de uitgeloofde premie op. 
Wanneer Frank James dat verneemt, 
besluit hij het recht in eigen handen te 
nemen. (RTL, om21u.) 

Donderd. 11 sept. 
Blow up 

Britse film van Michelangelo Antoni-
oni uit 1966 meto.a. David Hemmings, 
Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane 
Birkin. Thomas is een fotograaf van mo
dellen. Daarnaast werkt hij aan een al
bum over Londen. Op een dag maakt 
tiij foto's van een vrijend paartje. Bij het 
uitvergroten doet hij echter een verras
sende ontdekking... (TV 2, om 20u25) 

Vrijdag 12 sept. 
De nachtvlucht 

Amerik. film van Arthur Penn uit 
1975. Privédetective Harry Moseby 
krijgt van een voormalige aktrice op
dracht haar verdwenen 17-jarige doch
ter Delly op te sporen. Hij vindt het meis
je op een eiland nabij Florida. Maar hij 
ontdekt er ook een vliegtuigje met daar
in het lijk van een man... (BRT 1, om 
20u15) 

4 SEPTEMBER 1986 

i n s < 



1 
Zondag gaan we 

dus met z'n allen 
gordelen. Te voet, 
met de fiets, te 
paard. Ja, zelfs op 
stelten. 

De Gordel is een 
kind uit de late ja-

^ ^ A ^ l ren zeventig toen 
^ ^ ^ ^ V A de federaties van 
^ ^ ^ ^ ^ h p gemeenten ons 
^ f c M / ^ ^ voorgespiegeld 

^ • ^ ^ ^ werden als de gor-
1 ^ ^ ^ del van smaragd 
^ L V . rond Brussel, de 
^ ^ ^ ^ V definitieve dam. De 

^ ^ ^ vijfling, nog maar 
twrelingltens, werd 
door de CVP-

vaders met het kommunautaire bad
water weggegooid. De bewoners van 
de Vijf begrepen het niet zo best, een 
onzekerheid die nog warriger werd 
toen Egmont voor onrust zorgde. 

Uit die toestand groeide een vrien
delijke maar besliste vuist tegen de 
ziekelijke franstalige uitzaai. 

De Gordel kon vlug op grote simpa-
tie rekenen. Vooraanstaanden van al
le komaf reden met de flets de eisen 
bij, sportvedetten trokken het pelo
ton aan en politici die koersbroek. De 
Gordel werd aldus een Vlaamse hut-
sepot van vriendelijk protest: een f a-
mllieuitstap, een liedje van MIcha Ma-
ra en de vergrijsde flaminganten her
innerden zich de marsen. De Gordel 
was een betoging in trainingspak 
waarmee de franstaligen, gewoon 
aan Vlaamse voetzoekers, geen blijf 
wisten. En iedereen vond dat zoiets 
goed was. 

Gorgelen 
Toen doken de sponsors op , de 

jongens met een frank in de maag. De 
gorde l was niet langer meer een 
vr iendel i jke vuist maar een vlerkleu-
renadvertentle, een 20 m2 paneel, 
een radio- en TV-spot. Veel poeha die 
nog nauwelijks iets over het waarom 
vertelde. Plots geen sprake meer van 
een kordate stap op de rand van de 
olievlek, maar bomt>arle met een spe
ciaal ontworpen zweethandje aan zo
als op Roland Garos. De vriendelijke 
vuist werd een kuierwandeling, een 
keuveltocht en... onderweg krijgt u 
gratis koffie, fruit, yoghurt en ander 
Jekkers toegestopt. En 's avonds gor
delworst en gordeljenever en gordel-
friet. 

„Wiezal dat t>etalen?" vraagt m'n 
moeder die nog uit de klompentijd 
stamt. 

,,De sponsors, moeder." 
„De wie.. .?" 
„Sponsors zijn de Grote Magazij

nen, moeder. De mannen met de 
poen!" 

Een ernstig Joemalist en Brussel
kenner merkte In zijn even ernstige 
krant niet nodeloos op: „ . . . men 
moet het Vlaamse karakter van de 
Gordel tussen de lijnen lezen." 

Maar ik, Janmetdepet, heb van het 
karakter niets gevonden, zelfs niet 
tussen de kleine lettertjes. 

Om meer mensen te lokken, 
fluisteren de Grote Magazijnen. Maar 
wat baat het wanrteer zondag méér 
dan 10.000 gordelaars worden geteld 
als het waarom zelfs niet meer tussen 
de regels geschreven staat? 

Toch zullen de Inrichters ons zon
dag te St.-Geneslus Rode zien 
opstappen, voor de zesde keer 
reeds. Maar we zullen er niet zijn voor 
de goede luchten van het Zonién-
woud en een gratis beker yoghurt Is 
aan ons niet besteed. 

Als je de jongens van de Grote Ma
gazijnen helemaal los laat zeilen wij 
volgend jaar met de gesponsorde 
zeilplank naar Diksmulde. Om er op 
de IJzerwelde een partijtje golf te 
spelen. Als 't maar Vlaams Is! 

Eén toegeving willen we zondag
avond wel doen: 1 glaasje gordelje-
neveromeen tMtere nasmtmk weg te 
gorgelen. 

—M^j 
daox.-cU.week> 
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In een van de volgende WIJ-nummers willen wij u het 
museale en beslist uitzonderlijke ,,International 
Exiibriscentrum" in Sint-Niklaas voorstellen. Vandaar 
dat het ter inleiding van zo 'n kennismaking wellicht nut
tig is even in te gaan op het begrip exiibris, dat na een 
eeuwenoud, vrij elitair verleden stilaan - en deze keer 
niet nivellerend naar omlaag - burgerrecht begint te ver
werven. 

EN exiibris is een ogen-
schijnlijl< eenvoudig etil<et-
je dat men voorin een boel< 

kleeft met de naam van de eige
naar van het boel< erop. Iedereen 
weet lioe het doorgaans afloopt 
met boeken die men te goeder 
trouw uitleent. De Latijnse om
schrijving ,,ex libris" betekent ,,uit 
boeken van die of gene persoon". 

Het is vanzelfsprekend dat de 
oorsprong van het exiibris dicht bij 
deze van de eerste boeken ligt, in 
de 15de eeuw dus. Het exiibris van 
de karthulzer Hildebrand Branden
burg, daterend van 1470, en deel 
uitmakend van het Exiibriscentrum 
is een van de allereerste prototy
pen in de geschiedenis van het ex
iibris en geldt als een van de 
oudste, tot op heden bewaarde 
exemplaren. 

Gesteld dat u over een kollektie 
al dan niet waardevolle boeken be
schikt. U kunt ze gewoon met de 
pen of een stempel van uw naam 
voorzien. Maar dat kan ook op een 

meer kunstzinnige wijze gebeuren 
door een grafisch kunstenaar te 
vragen voor u een exiibris te ont
werpen... een mini-gravuurtje 
waarin naast het woordt,.exiibris" 
ook uw initialen of volledige naam 
voorkomen. Verder zal deze gravu
re een zinnebeeldige tekening be
vatten met betrekking tot uw naam, 
beroep, plaats van herkomst, ster
rebeeld of zelfs uw portret. Uiter
aard wordt zo'n exiibris-beeld 
steeds ontworpen in nauwe sa
menspraak tussen de opdrachtge
ver en de kunstenaar-ontwerper. 

Uw exiibrissen kunnen zowel in 
hoogdruk, diepdruk of vlakdruk uit
gevoerd worden. Met het linoleum-
of houtblokje voor hoogdruk of het 
zink- of koperplaatje voor diepdruk, 
dat de grafikus voor u persklaar 
maakt, kunt u het aantal afdrukken 
maken om ze vooraan in uw boe
ken te kleven. En daar gaat het om, 
want dat is het oorspronkelijke en 
uiteindelijke doel van een exiibris. 

^ e e y j e ^ 

U hebt nog tot begin volgende week de tijd om een 
antwoord te vinden op onze vorige opgave. Ondertus
sen gaan wij door met een nieuwe puzzel. 

H OE Is de titel van en wie 
schreef onderstaand ge
dicht? 

Wij vertellen U ernog graag bij dat 
deze auteur lid was van de Konin
klijke Vlaamse Akademie voor Taal 
en letterkunde. 

De bruiloftsgasten lieten tien 
alleen. 
Hij heeft haar blond hand 
in zijne donkre hand genomen. 
De kamer in het schemerlicht der 
maan, 
het ordeloze maal, de bekers en de 
bloemen, 
de stoelen rond de dis verspreid; 
en buiten, waar de weeldrigheid 
der bomen 
ruist en vol sidderende vogels is 
— alle schatten die de feestelijke 
weemoed toebehoren 
schenken deze nacht zijn onver
gankelijke faam. 

Hij beeft van innigheid en zucht 
haar naam 
terwijl zijn armen om haar schou
der komen. 
Zij draagt de rijkdom die haar 
zwaar beklemt, 
denkt aan de maan die op het bed 
haar ranke straal reeds heeft ge
schoten. 
En lang, terwijl haar lijf van teder
heid ontstelt, 
heeft zij haar man aanschouwd; 
en uit vervaarlijkheid in het geluk 
gekomen, 
schuilt haar maagdelijke onno
zelheid 
bij zijn ontfermen en zijn mede
dogen. 

Als U meent de oplossing te ken
nen, aarzel dan niet deze naar ons 
door te sturen: WIJ, „Meespelen 
(141)", Barrikadenpiein 12, 1000 
Brussel. Misschien wint U wel een 
knap Ixjekenpakket? 

i>£ HAPPARTi 
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Nu de kruidentuin van het provinciaal domein 
,,Lippensgoed-Bulskampveld" zijn totale pracht ver
toont, komt de nieuwe publikatie,, Gids voor de kruiden
tuin" echt op zijn tijd. 

Met de uitgave van dit boek komt de Provinciale 
Overheid van West-Vlaanderen tegemoet aan de vraag 
van de duizenden bezoekers naar meer informatie over 
de huidige plantenrijkdom van de vroegere kasteeltuin. 
Bij de aanleg van de kruidentuin werden immers onge
veer 400 soorten samengebracht die behoren tot de 
keukenkruiden, de geneeskruiden ofdenijverheidsge-
wassen. 

IN de Inleiding van de gids 
wordt eerst toegelicht welke 
plaats de kruiden innamen 

In het leven van onze voorouders 
en wordt er tevens gewezen op de 
veelvuldige eigenschappen die nu 
nog benut worden. Daarna volgt 
een systematische bespreking van 
elke plant die in de verzameling is 
opgenomen. Hierbij wordt niet zo
zeer ingegaan op het specifiek ge
bruik of aandacht besteed aan de 
teelt- en groeivoorwaarden van de 
plant, maar wordt veeleer de na
druk gelegd op de kuituur-
historische situering zonder even
wel de huidige betekenis uit het 
oog te verliezen. Een of meerder 
pictogrammen bij elke kruid geven 
de specifieke groep aan waartoe 
de plant behoort. Er zijn een 50-tal 
pentekeningen van kruiden opge
nomen. 

Deze uitgave wil ook een stimu
lans zijn voor een grondige verken
ning van de soms vreemde, maar 

niet altijd onschuldige wereld van 
de kruiden. Voor mensen die hun 
gezondheid en de smaak van hun 
eten aan de kracht van de kruiden 
willen toevertrouwen lijkt deze gids 
onmisbaar. Ook zij die een eigen 
kruidentuintje willen opzetten zul
len er veel bij leren... 

Deze verzorgde publikatie (192 
biz.) wordt zowel ter plaatse als in 
de boekhandel aangeboden tegen 
de prijs van 200 fr. 

Het provinciaal domein met de 
Kruidentuin is gelegen te Beernem 
en is elke dag gratis te bekijken tus
sen 9u. en 16u30, op zondag tot 
17u. In de buurt van de tuin is er 
een bestendige tentoonstelling van 
rollend landbouwmateriaal, een 
wagenmakerij. Tevens is er in het 
nabijgelegen kasteel een perma
nente natuurtentoonstelling. 

Geleide bezoeken (500 fr.) voor 
maks. 30 personen kunnen steeds 
aangevraagd worden: 
050/38.69.01. 
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Bij de start van de voetbalkompetitie 

Hoe belangrijk is 
de supporter nog ? 

Ze zijn er dus opnieuw aan begonnen en indien we 
tiet goed hebben begrepen krijgt de voetbalbond het 
dit seizoen ongewoon moeilijl<. Niet minder dan drie 
l<lubs zullen zeker kampioen worden. Zeven anderen 
weten met absolute zekerheid dat ze volgend jaar Eu
ropees zullen spelen en geen enkele ploeg zal op het 
einde van de kompetitie degraderen. Hoe Louis Wou
ters en zijn Uitvoerend Komitee die problemen in de len
te van '87 zullen oplossen blijft ons een raadsel... 

AAR goed. De verwachtin
gen staan dus hoog 
gespannen. Ons voetbal 

zou immers in de lift zitten. Er zou 
geen plaats meer zijn voor doem-
denl<en. De „relance" (om het eens 
anders te zeggen) l<an gewoon niet 
uitblijven. De vierde plaats op de 
Mundial was slechts een schuchter 
begin. Ons voetbal is synoniem van 
toekomst. 

Lachen... 
We hopen dat het allemaal waar 

mag wezen maar ons aangeboren 
scepticisme blijft ons parten spe
len. Het heet dat de spektakelwaar
de snel zal worden opgevoerd. Hoe 
dat precies moet weet eigenlijk nie
mand. Opnieuw immers zijn een 
aantal uitstekende voetballers uit
geweken. Buitenlanders (Papin en 
Olsen) en Vlamingen (Vanden-
bergh en Desmet). Toeval of niet: 
bijna allemaal aanvallers... 

Karakteristiek voor de gemoeds
gesteldheid was overigens het 
vraaggesprek van Jan Wauters na 
afloop van Club Brugge-Waregem 
met de beide trainers. De 8-0 cijfers 
ten spijt vond Henk Houwaert — en 
hij had geen ongelijk ! — dat de te
genstander defensief had staan 
voetballen... Haesaert, die moeilijk 
kritiek verdraagt na twee sukses-
volle seizoenen, reageerde ge
krenkt. De deontologie van het vak 
werd er zelfs bijgesleurd. Konden 
we tenminste eens lachen... 

De risiko's 
De bedoelingen zijn ongetwijfeld 

goed tijdens het seizoenbegin. Ie
dereen belooft offensief te spelen 
maar na twee opeenvolgende ne
derlagen zullen de slotenmakers 
wel ter hulp worden geroepen. Laat 
daar geen twijfel over bestaan. Het 
optimisme berust trouwens op ver
onderstellingen, niet op feiten of 
zekerheden. In de voorbije jaren 

hebben ons klubs nieuwe geld
bronnen aangeboord. De spon
sors, of die nu in een loge of busi-
nessklub zitten, shirtreklame of sta-
dionpubliciteit voeren, betalen 
voorlopig mild. Men zegt nu al luid
op dat vijftig percent van de ge
schatte inkomsten langs die weg 
moeten worden binnengehaald. En 
anderen gaan nog (veel) verder. 
Deze situatie houdt vanzelfspre
kend gevaren in. En geen kleine. 
De klubs dreigen afhankelijk te 
worden van geldschieters of bedrij
ven. En die laten betijen tot... ze de 
zaak kunnen overnemen. Om van 
voetbal dan een winstgevende ne-
venaktiviteit te maken. De lezer 
fronst de wenkbrauwen? Mogelijk. 
Maar links en rechts vielen al ge
ruchten in die zin op te vangen. En
kele realisitlsche klubleiders heb
ben de risiko's al omschreven. 
Voorzichtig weliswaar. Met een ge
schenkpapiertje en strikje er rond... 
Willy Gillard van Standard bijvoor
beeld. En zelfs een Constant Van
den Stock. Hoopvol is misschien 

dat juist die mensen nog weten 
waar ze mee bezig zijn of... aan be
gonnen zijn. Want hoe moet het in 
de toekomst met de supporter? 
Hoe belangrijk zal de man op de 
staanplaatsen nog zijn voor de rij
kere klubs? Moet hij binnenge
haald worden opdat de heren ach
ter het verwarmde glas zich dubbel 
behaaglijk en rijk zouden blijven 
voelen ? Het zou wel eens kunnen 
dat hij eerder een ornament dan 
een wezenlijk bestandsdeel van de 
topklubs van vandaag en morgen 
zal worden. Voetbal In een leeg sta
dion met loges en andere ,,socië
teiten" zou immers niet overkomen 
op televisie en om die camera's is 
het nog altijd te doen. Vandaar ook 
dat het binnen de huidige ontwik
kelingen onmogelijk lang kan du
ren vooraleer er kompetitie
wedstrijden rechtstreeks de huis
kamerworden binnengestraald. In 
Engeland en Duitsland is men al 
zover. De „kabel" zal de zaken ook 
voor ons voetbal forceren I Willens 
nillens. 

De woestijn? 
Wie een en ander met elkaar in 

verband brengt komt tot de 
vaststelling dat de bestaansbasis 
van onze klubs snel evolueert en 
dat er alsmaar minder plaats zal 
zijn voor weinig goede klubs. De rij
ken dreigen machtiger, de kleinen 
armer te worden. De manier waar
op bijvoorbeeld K.V.Mechelen aan
sluiting probeert te krijgen bij de 
voetbaltop is kenschetsend. IVIen 
mag van voorzitter Cordier zeggen 
wat men wil, de man heeft begre
pen dat wie nu niet op de 

Deze maand 
in Sport Magazine 

VOETBALDOSSIER 86-87 
De 18 eersteklassers in kleur, 

hun technische fiche en een poster 
van Patrick Vervoert 

met de speelkalender 86-87. 
Interviews 

Arie Haan - Jos Daerden 
Wielrennen 

Ludo Peeters - Poeske Scherens 
Atletiek 

Tien jaar Memorial 
De zwarte sprintsters 
Renaldo Nehemiah 

Autosport 
Denis Hulme 
Motorsport 

De driewielers-story 
Column 

Jan Mulder 
Nu te koop bij dagbladhandelaar: 90 fr. 

trein springt spoedig alleen in het 
station zal staan. 

Het wordt dus, ondanks de vele 
opgewekte geluiden, een beroerde 
tijd voor klubleiders. Ze moeten 
keuzes maken met verstrekkende 
gevolgen. Ze moeten nu bepalen 
hoe ons voetballandschap er over 
enkele jaren zal uitzien. Misschien 
staan er in de woestijn dan nog en
kele een paar grote, forse bomen 
overeind. IVIaar daarrond dreigt de 
aarde verschroeid te geraken en 

dat is toch het laatste wat een bra
ve voetballiefhebber wenst. Of ver
gissen we ons? 

Over enkele weken zullen we 
een eerste balans kunnen opma
ken. Eind september zullen we we
ten of het brede publiek positief 
heeft gereageerd op de Mexikaan-
se avonturen van de Rode Duivels. 
Of de gewone man nog gelooft in 
en zich nog kan of wil identificeren 
met het voetbal van vandaag. 

Flandrien 

Herhaalde mislukkingen onverklaarbaar? 

Van Dijck en 
Rousseau falen... 

De Belgische atletiek is dus nog niet wedergeboren. 
Met grote venvachtingen waren William Van Dijck, Vin
cent Rousseau en de onvermijdelijke Desruelles naar 
Stuttgart afgereisd. Het is een miskleun van formaat ge
worden. De driekleur werd nooit gehesen. 

William Van Dijck, onze favoriet die er tijdens de finale onderuit ging... 

VAN DIJCK brak toen hij in 
een niet snel gelopen koers 
het verschil moest maken. 

In de reeksen van de 3000 meter 
steeple had hij nochtans een ster
ke indruk nagelaten... Hetzelfde 
kon gezegd worden van Vincent 
Rousseau, hij won zijn reeks van 
de 5000 meter maar in de finale 
moest hij plots loslaten. 

Het regende... 
Onze atleten hebben het dus 

weer niet gedaan en andermaal zal 
de diskussie geopend worden naar 
het waarom van deze mislukkin
gen. Het is overigens ook niet een
voudig om een duidelijk zicht te krij

gen op het fenomeen van de her
haalde ,,instortingen". Het geval 
Desruelles laten we daarbij buiten 
beschouwing. Die man is gewoon 
vermoeiend in zijn optimistische 
verklaringen die hijzelf toch onmo
gelijk nog kan geloven. 

Overigens waren het zeker niet 
de beste Europese kampioen
schappen sinds de tweede wereld
oorlog. Het was koud, kil en voch
tig in Duitsland. Het regende te 
vaak. Zelf beleefden we het meeste 
plezier aan de duels tussen Cramm 
en Coe. 

De Britten blijven in de lange 
loopnummers trouwens de absolu
te grootmeesters. De rijke traditie 

in de halve fond schijnt onver
woestbaar en ook over de vijf kilo
meter grijpen ze nu naar de macht. 

Zo'n zondagnamiddag met gro
te atletiekfinales is televisie van de 
bovenste plank. Heerlijk en geluk
kig weinig dode momenten. Dat be
looft dus voor de Memorial Van 
Dam me van morgen vrijdag. 

Even terzijde 
De meeting wordt de herkansing 

van de kampioenschappen en de 
Amerikanen en Afrikanen zullen 
ook wel opgeladen zijn na een 
veertiental dagen volkomen rust. 
Nog één, voor ons eerder ongewo
ne bedenking rond die Europese 
kampioenschappen. De kommen-
taar van televisieman Ivan Sonck 
was van meer dan behoorlijk ni
veau. Rustig en wel geïnformeerd 
sprak de man, naar ons gevoel al
thans, met kennis van zaken over 
het gebeuren op en rond het tartan. 
Beter dan zijn kollega die we in de 
voorbije maanden om de haverklap 
hoorden en die teveel hooi op zijn 
vork neemt of moet nemen om nog 
gedegen over te kunnen komen... 
Dit maar terzijde natuurlijk. 

LT' 
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Vonnissen in de IVliddeleeuwen 
en daarna 

Martelen is 
mensenwerk... 

Het martelen van mensen is van alle tijden. Daarvan 
raak je — indien nodig — overtuigd na een bezoek aan 
de merkwaardige tentoonstelling „ Vonnissen in de Mid
deleeuwen en daarna" die momenteel in Brugge te be
wonderen valt. 

Alhoewel bewondering niet meteen het gevoel is 
waarmee je nadien bultenstapt. 

RGER nog, ik beken dat er 
herhaaldelijk een rilling 
over mijn rug liep bij het 

bekijken van de meer dan 60 
martel- en vonnisapparaten die on
der het houten gebinte van de 
stadshallen opgesteld staan. 

De tentoongestelde toestellen 
zijn natuurgetrouwe kopieën van 
hun historische voorgangers. Je 
vraagt je af wie al die tuigen be
dacht en ontwierp, blijkbaar met als 
enige bedoeling mensen door pij
niging en kwelling te straffen en/of 
tot,,bekentenissen" te dwingen. 

Goed- noch 
afkeuring 

Historisch gezien bestrijkt de 
ekspositie ongeveer de periode va

naf het jaar 1000 na Kristus tot en 
met de befaamde guillotine van de 
Franse Revolutie. 

Er steekt een bepaalde samen
hang in de opstelling van de appa
raten. De guillotine staat op het ein
de van de tentoonstelling, tenwijl 
het geselen geplaatst werd naast 
de schandpalen en -blokken omdat 
beiden uitgaan van het openbare 
karakter van de straffen. In de be
geleidende teksten die naast de 
voonwerpen hangen wordt angst
vallig gewaakt niet in te spelen op 
goedkope sentimenten. Zonder de 
gruwelijkheden te verdoezelen is er 
evenmin plaats ingeruimd voor 
geweld-verheerlijkende zaken. De 
historische omstandigheden en so
ciale achtergronden krijgen in de 
teksten meer aandacht dan een 

3 oktober te Mechelen 

II Muzekus" 
tn de periode dat kieinkunst in Vlaanderen nog 

Jn" was werd erjmr na. jaar in het Mm?fiei$e een 
marathonmanifestatm georganiseerd: de Muze-
kus. 

Vöigende maand wordt opnieuw aangeknoopt 
met deze goede traëttie. 
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Veel Middeleeuwse straffen hielden rekening met het aspekt afschrikking. Dit uitte zich naast het in de open
baarheid uitvoeren van de straf, ook in de wanverhouding tussen het gepleegde feit en de straf, en de wreed
heid waarmee de straf werd uitgevoerd of het kombineren van straffen na elkaar. Een treffend voorbeeld daarvan 
was het tot de verbeeding sprekende vieren-deling. 

technische uiteenzetting over de 
werking van de marteltuigen. Ruim 
honderd historische posters beel
den de toepassing van de appara
ten uit. 

Ogenschijnlijk is het optreden 
van bv. de Middeleeuwse rechters 
moeilijk te begrijpen. Vooral de 
schijnbaar koele wreedheid waar
mee vonnissen uitgesproken en 
toegepast werden, doet,,moderne 
mensen" schrikken. Het gemak 
waarmee de Middeleeuwer ge
bruik maakte van martelmetodes, 
de snelheid waarmee hij anderen 
om het leven bracht evenals het 
,,plezier" welke hij daaraan beleef
de, duidt op een andere ,,stijl". 

Belangrijk in dit verband is te we
ten dat niet de Middeleeuwer als in
dividu relevant is; hij is slechts on
derdeel van een samenleving waa
rin de gemeenschap het voor het 
zeggen heeft. Bovendien was het 
hele dagelijkse leven doordrongen 

was van de onlosmakelijke verbon
denheid tussen Kerk en Staat. Il
lustratief is de geringe tegenwer
king die de kerkelijke inkwisiteurte 
verwerken kreeg, ondanks de gro
te bloeddorstigheid welke deze na
volgers van Kristus aan de dag 
legden. 

Amnesty 
International 

En toch. Saditische trekjes zijn 
eveneens in die zg. moderne 
mens. Hij verschilt daarin niet we
zenlijk van die Middeleeuwer. Ver
anderen de omstandigheden en 
wordt sadistisch gedrag door de 
autoriteiten gedoogd, geleid of ge
legitimeerd, dan is de kans groot 
dat menig individu deze trekjes ook 
openlijk een kans geeft. De ,,be
hoefte" andere mensen pijn te 
doen is blijkbaar een onderdeel 

van ons menselijk bestaan en 
zijn...? 

Precies ook daarom is het laatste 
standje op deze tentoonstelling in
genomen door de mensenrechte
norganisatie Amnesty Internatio
nal. Deze verdienstelijke, wereld
wijde vereniging herinnert ons niet 
alleen aan het trieste feit dat er an
no '86 nog massaal wordt gemar
teld op deze planeet, maar poogt er 
ook iets tegen te doen. 

Want martelen was, is en blijft 
mensenwerk. 

(pvdd) 

„Vonnissen In de Middeleeu
wen en daarna" Is een Neder
landse tentoonstelling die nog 
tot 23 september loopt In de hal
len van het Brugse belfort. Dage
lijks van 10 tot 22 uur. Volwasse
nen betalen 120 fr., kinderen 75 
fr. 

Gudrun Pausewang: 

De prijs van de Vrijheid 
Gudrun Pausewang werd op 3 maart 1928 In 

WichstadI in Bohemen geboren. Na de oorlog vlucht
te ze naar West-Duitsland en studeerde in Wiesbaden 
pedagogie. In 1956 verhuisde ze naar Chili waar ze aan 
de Duitse school daar aangesteld werd als lerares. Van 
1968 tot 1972 leefde ze in Columbia. 

G UDRUN PAUSEWANG 
vindt de stof voor haar ro
mans in deze Zuidameri-

kaanse wereld. Ze werd vooral be
kend door haar roman ,,Plaza For-
tuna". Dat is het verhaal van twee 
bedelaars en zakkenrollers die hun 
grote droom — nl. ooit eens een 
groot loterijlot kunnen kopen — 
verwezenlijken. 

Ramon Acosta 
Bij het Davidsfonds verscheen 

de vertaling van één van haar 
laatste boeken ,,Die Freiheit des 

± 

Ramon Acosta". De Nederlandse 
titel werd: ,,De prijs van de 
vrijheid". 

Het is het verhaal van de arbei
der, Ramon Acosta, die z'n werk 
opgeeft en het oerwoud intrekt, te
rug naar de oorsprong en de na
tuur. Midden in de wildernis bakent 
hij een gebied af dat hij gaat ontgin
nen. Dat is zijn tuin, zijn stukje vrij
heid waarin hij alles bepaalt, waa
rin hij niet gebonden is aan regels 
en wetten. Maar die tuin wordt een 
obsessie. Hij wil geen kontakt meer 
met z'n medemensen, want zij be
dreigen zijn vrijheid... 

Hij bouwt een enorme omhei
ning en sluit zich werkelijk op. Zelfs 
zij die het goed met hem menen, 
wijst hij af. Maar wanneer hij dan 
hulp nodig heeft, is er ook niemand 
voor hém. ,,lk zit gevangen! Mijn 
God waarom zit ik nou gevangen ? 
Ik wil eruit!". 

Maar dan is het te laat. Hij kan 
niet meer ontsnappen uit de gevan
genis die hij zelf opgetrokken heeft. 
Totaal uitgeput, verblind door 
koorts en dorst stort hij zichzelf in 
de droge waterput. 

,,De prijs van de vrijheid" is een 
meeslepende roman, een eigen
tijdse parabel die de lezer van het 
begin tot het einde weet te boeien. 
Het verhaal van een man die buiten 
de maatschappij wil leven en daar
aan tenondergaat. (U.V.) 

— De prijs van de vrijheid, door Gu
drun Pausewang. Uitg. Davidsfonds 
te Leuven. 395 fr. 
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Van Veltmans, Vlaamse film tot Bruno de Winter 

Nieuwe boeken om 
de herfst in te gaan 

Net voor en tijdens de vakantie l<omen een aantal uit
gevers de lezer met nieuwe uitgaven verblijven. Ze hier 
allemaal voorstellen zou ons te verleiden, daarom een 
greep uit het grote aanbod. 

V AN G. van Voeren („Inder
daad, een schuilnaam" 
zegt de folder. „Omdat al

le eer van deze boeken naar alle 
goedmenende Voerenaars gaat") 
verschijnen eerlang drie Veltmans-
boeken. 

Veltmans 
). Tweemaal geweld of het leven 

en het werk van pastoor Hendrik 
Veltmans. Men kan tot 1 oktober 
a.s. inschrijven voor 575 fr., later 
720 fr. 

2. Leven rond Veltmans, 320 fr. 
Men kan inschrijven tot 1 maart '87. 
Dit deel handelt over de opkomen
de Blauwvoeterie in Limburg maar 
vooral over Jaak Veltmans, de neef 
en geestelijke vader van de latere 
Voeren-pastoor. 

3. Veltmans en Overmaas, deel 
dat de priester demokraat en fla
mingant Veltmans belicht en de 
Vlaamse strijd in Overmaas. De 
boekdelen worden uitgebreid geïl
lustreerd. Voor deze trilogie kan 
men inschrijven bij de Bond der 
Vlamingen van Oost-België, Plein 
8 te 3700 Tongeren (012/23.81.17) 
(P.R. 000-0533848-57). 

„Leentje" 
Bij het Centrum voor Informatie 

over Audio-Visuele Middelen (Cl-
AM) verschijnt midden oktober een 
ambitieus naslagwerk over de 
Vlaamse film. Het werk kreeg de ti
tel Leentje mee, naar de pas terug 
gevonden oude (de oudste?) 
Vlaamse film ,,Leentje van de 
zee". 

Het boek wil naast een uitgebrei
de inventaris vragen beantwoor
den als Waar is de Vlaamse film 
ontstaan ? Wat is de eerste Vlaam
se langspeelfilm? Hadden deze 

films sukses ?Zijn er lessen te trek
ken uit ons filmverleden ? Enz... 

Het naslagwerk zal ruim geïl
lustreerd zijn en is het werk van ja
renlang intens zoek- en schrijfwerk. 
Niet te missen dokumentatie! 

Het boek kost (tot 15 oktober) 
1.590 fr en kan besteld worden bij 
CIAM, Martelarenplein 21 te 1000 
Brussel (B.R. 035-0468390-18). 

Remedies 
Uitgeversbedrijf Tijd (die ook de 

Finan. Ekon. Tijd uitgeeft) biedt de 
Nederlandstalige versie aan van 
het krisis-boek,,Welstand voor Ie
dereen". Het boek werd geschre
ven door Roland Leuschel (BBL-
adviseur) en Jack Kemp VS-
kongresafgevaardigde en kandi
daat voor de presidentsverkiezin
gen in '88. 

In het boek worden de oorzaken 
en remedies voor de diepe krisis 
waarin de ekonomieën van de 
Westerse industrielanden de afge
lopen 15 jaar geëvolueerd hebben, 
geanaliseerd en gekommenta-
rieerd. Een aantal van de elemen
ten die in het boek als recept voor 
een meer optimistische toekomst 
aangegeven zouden ondertussen 
ofwel reeds realiteit geworden zijn 
ofwel bezig dat te worden. 

Dutch 
De stichting Ons Erfdeel publi

ceert sinds enkele jaren brochures 
over de Nederlandse taal. Naast de 
eigen taal kwamen zo het Frans, 
het Engels, het Duits, het Spaans 
en het Italiaans aan bod. Daarin 
wordt voora/voor anderstaligen de 
groei en de ontwikkeling van het 
Nederlands op een bevattelijke wij
ze beschreven en fraai geïl

lustreerd. Thans verscheen een to
taal herziene en geaktualiseerde 
nieuwe editie van de Engelse veri-
se,,Dutch, the Language of twen
ty million Dutch en Flemish peo
ple" (64 biz., 300 f r.) 

Een nuttig geschenk (ook in de 
andere talen) voor anderstalige re
laties. 

De uitgeverij De Nederlanden 
meldt ons dat drie nieuwe boeken 
op stapel staan. 

,,Taaibelang is stoffelijk belang, 
het taalgebruik in de arbeidsver
houdingen in Vlaanderen". Voor 
dit boek voerde dr. YvoJ.D.Peetere 
de redaktie en bevat de lezingen 
die gehouden werden op de gelijk
namige studiedag, eind 1983. 

Tussen de medewerkers o.a. na
men als ere-VU-senator Rob Van-
dezande (de ,,uitvinder" van het 
septemberdekreet); E. Wieme, van 
de ANW-werkgroep Taalgebruik; 
R. De Feyter (VEV) en L. Stragier 
(alg. LBC-sekretaris). (155 biz. kost 
450 fr.) 

,,Zuid-Afrika, ideologie en reali
teit" is de titel van een werk door 
Chris Vervliet. De auteur onder
zocht de historische oorsprong van 
het zwart nationalisme en de apart
heid en toetst beide ideologiên aan 
de realiteit. Het boek is stevig ge-
dokumenteerd en probeert een to
taalbeeld te bezorgen over het diep 
en snel evoluerende probleem van 
Zuid-Afrika (320 bIz, 850 fr). 

Bruno De Winter 
Mark Vanvaec/f schreef de lang

verwachte monografie over Bruno 
De Winter en diens levenswerk het 
satirische weekblad 't Pallieterke. 

Het boek valt uiteen in twee ge
deelten. Het eerste brengt informa
tie over de joernalist Bruno De Win
ter, het ontstaan van het satirische 
weekblad, de medewerkers, het 
sukses van het blad en het le
zerspubliek waarnaar het zich 
richtte. 

Beeldhouwer Henry Moore zal wel niet altijd door iedereen gesmaakt zijn want bij het grote publiek stond hij 
vooral bekend als „de man die gaten hakte in stenen". Toch hebben de grote granieten bij velen emotie 
opgewekt. Zelf verlangde hij dat kinderen en andere mensen zijn beeldhouwerken streelden en betastten en 
dat konden en kunnen ze. Want naar zijn eigen zeggen had hij liever dat zijn werk in een landschap stond 
dan in een mooi huis". Dan kan alvast met het stukje Moore in Vlaanderen: het koningspaar in het 

Antwerpse Middelheimpark. (foto zafar) 

Twee beelden uit .Leentje aan zee", de oudste bestaande Vlaamse 
film (1928). 

In het tweede deel wordt de in
houd van 't Pallieterke van die ja
ren behandeld. De visie van Bruno 
De Winter op de naoorlogse re
pressie, een onderwerp dat vooral 
in de eerste jaren sterk centraal 
stond in het blad. Wat schreef 't 
Pallieterke over de ondermijnen 
van het parlementair stelsel tussen 
1946 en '49. Hoe pakte Bruno De 
Winter de Koningskwestie aan? 

Kortom de eerste 10 jaren van 
een blad dat een grote rol heeft 
gespeeld in de naoorlogse Vlaam
se beweging, meteen ook een sterk 
stuk Vlaamse geschiedenis. 

't Pallieter van Bruno De Winter 
is geïllustreerd en kreeg een voor
woord met van Jan Nuyts, hoofdre-
dakteur van het huidige Pallieterke 
(180 bIz, 650 fr-ingb., 750 fr-geb.) 

Oostfront 
Wat dreef zovele jonge mannen 

om tijdens de tweede wereldoorlog 
dienst te nemen in de Vlaamse re
gimenten die naar het oostfront 
gingen strijden tegen Rusland? 

Op basis van echt gebeurde fei
ten probeert Julien Librecht een 
diepmenselijk en bijwijlen sterk 
aangrijpend beeld op te hangen 
van al die jonge mensen die om 
soms sterk uiteenlopende motie
ven hun jonge leven in de weeg
schaal wierpen. 

Eveneens bij De Nederlanden 
onder de titel ,,Een genadeloze 
tijd" (192 bIz., 475 fr.). 

De Nederlanden, Kruishofstraat 
16 te 2020 Antwerpen (tel. 
03-238.56.87). 

Prijsvraag 
toneelwerk 

Naar aanleiding van de herdenking in 1987 van het 
100-jarig bestaan van het standbeeld van Breydel en 
De Coninck op de grote markt te Brugge wordt door de 
,, Breydel en De Coninck kommissie'' een prijsvraag uit
geschreven vooreen toneelwerk op te voeren door jon
geren van 12 tot 16 jaar. 

D EZE prijs bedraagt 50.000 
fr., daarin inbegrepen de 
auterusrechten voor een 

20-tal verenigingen in het Brugse. 
Het bekroonde werk zal opgevoerd 
worden door één of meerdere groe
pen jeugdtoneel in een twintigtal in
stellingen in het Brugse in de loop 
van het eerste semester van '87. 

Historisch ludielc 
De inhoud dient in verband te 

staan met de figuren Breydel en De 
Coninck, de inhuldiging van het 
standbeeld, het standbeeld zelf of 
een kombinatie van deze gege
vens. Dit verband mag zeer ruim 
geïnterpreteerd worden. De voor

keurs zal gegeven worden aan een 
stuk met ludieke inhoud. De duur 
van het toneelwerk moet minstens 
50 en hoogstens 80 duren. Er mo
gen maksimaal 10 spelers in voor
komen en het dekor dient eenvou
dig te zijn. Eventueel mag 1 of 2 rol
len voor volwassen voorzien 
worden (bv. Breydel en De Co
ninck). 

Alle verder inlichtingen kunnen 
verkregen worden op het sekreta-
riaat van de Commissie, Zevento-
renstraat 123 te 8320 Brugge (tel.: 
050/35.02.31) De tekst dient vóór 
15 oktober in vier getikte eksempla-
ren bezorgd te worden aan de vzw 
Brugse Willemsfondsafdeling, 
Steenhouwersdijk 7,8000 Brugge. 
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Nu zaterdag met z'n allen naar 

VU-Sport-
& Gezinsdag 
te Mechelen 

Nog even voor zaterdag de VU-Gezins- en Sport-
dag ingefloten wordt een warme oproep. Inschrij-
vingsbons dienen niet meer ingevuld en opgestuurd. 
Wie naar Mechelen komt schrijft zich best ter plekke 
in. Een eigen VU-sekretariaat staat er ter beschik
king. 

In de hoop dat de weerman ons dit keer genegen 
is! 

der Borgt, Jan Van der Linden en 
Willy Vermeulen. 

Sommigen onder fien verte
genwoordigen de VU in de Hoge 
Raad voor de Sport, anderen leg
gen de link met verschillende 
sporttakken, weer anderen bren
gen nieuwe disciplines aan. Ka
merlid Caudron bracht herhaal
delijk kommissie-ideeën in het 
parlementaire halfrond, enz... 
Kortom een ploeg waar de VU fier 
mag op zijn. Onze aanwezigheid 
nu zaterdag te Mechelen moet 
dan ook als een waardering van 
het werk van de ploeg beschouwd 
worden. 

ogen wij bij de aanhef van 
dit artikel even de pet 
afnemen voor de VU-

sportkommissie? Nee, dit is geen 
stroop aan de baard van de da
mes en heren in kwestie maar 
een gemeende proficiat recht uit 
het hart. 

Proficiat! 
Tenslotte is het groepje onder 

voorzitterschap van provincie
raadslid Stan Philips .een hard
nekkige ploeg met een groot hart 
voor sport en ontspanning. Er is 
voor hen geen plaatsje wegge
legd op het prijzenschavotje maar 
integendeel veel vergaderen, 
plannen, geloop, geschrijf, gete-
lefoneer om ons een eerlijke en 
gezonde dag te bezorgen. Want 
een Sport- & Gezindsdag organi
seren is geen klein bieri In de 
kommissie heeft iedereen zowat 
zijn taak,'ieder volgens eigen ge
aardheid en interesse. 

Laten we van de gelegenheid 
gebruik maken om ze met naam 
te noemen: Frans Adang, Johan 
Baert, Guido Benaets, Jan Cau
dron, Geert Goubert, José Nau-
welaerts, Walter Peeters, Guido 
Sijs, Frans Van den Bossche, 
John Van den Bossche. Joris van 

*Ms.-'i^ Shi.--» It -.« -fci-

VNS-brochure ,,Sport in bewe
ging" op een spektakulaire wijze 
aan pers en publiek zal worden 
voorgesteld I 

14u30. Nu vertrekken twee 
wandelingen, een van + 4 km en 
een van + 7 km. 

Kinderen kunnen wanneer ze 
te klem zijn om te sporten, hun 
hartje ophalen in de speeltuin. 

Hongerigen en dorstigen hoe
ven niet te vrezen, voor hen staat 
de tafel gedekt! 

Tijdens de Sportdag heeft op 
belendende terreinen het kam
pioenschap op Aflossing van de 
Vlaamse Atletiekliga plaats. Kijk-

' genot is ook daar verzekerd. 

18 u. is de tijd dat de prijzen 
zullen gedeeld worden aan de 

Misschien zit tussen deze bel<ers wel een voor u of voor uw ploeg ? 

kompetitiesporters (voetbal, 
ley, vierkamp)-. 

vol-

Programma 
10u. Vanaf dat uur gaan de 

schiftingen in voor voetbal en vol
leyball. Net zoals de proeven voor 
de Vierkamp (60 m. spurt, ver
springen, kogelstoten en 1500 m. 
lopen). 

12 u. Vanaf nu kunnen volgen
de sporten gratis beoefend wor
den : tennis, squash, windsurfen, 
aerobic, vissen, zwemmen, volks
sporten, tafeltennis en... water-
glijden op 's lands langste water
glijbaan (gratis tussen 12 en 1(u.) 

Om 12 u. is er tevens een pers-
konferentie voorzien waarop de Heel de familie komt aa 

Op de prijzentafel o.a. de wis-
selbeker van de VU-Sportkom-
missie, de beker voorzitter Vic 
Anciaux en de beker Weekblad 
WIJ voor de vierkampwinnaar. 

Tennis en 
oriëntatie-

cross 
De Sportdag biedt dit 

laar twee nieuwigheden. 

Op de liefhebbers van 
tennis liggen 6 tennisvel
den gratis te wachten. 
Gratis, u las goed t 

Nieuw ook op 6 septem
ber is de oriëntatiecross. 
Een sterk groeiende sport 
die steeds meer en meer 
liefhebbers vindt. O-cross 
is een loop waarbij het er 
op aankomt een niet voor
af gekende omloop in een 
zo kort mogeilike tijd af te 
te^en. Daarbi] kan men 
zich bedienen van het 
kompas en een kaart. Een 
uitdaging met verrassen
de elementen I 

Mocht de beslissing nog niet 
gevallen zijn, besluit dan nu en 
zien we mekaar zaterdag op de 
sportieve VU-ontmoeting in de 
Mechelse Nekker! 

Meespelen en kijken, het kan allemaal! 

WIJ-Vakantiepuzzel: 

Winnaars 
zlRi gekend! 

De Wij-vakantiepuzzel moet danig in de smaak zijn gevallen bij onze 
lezers want niet minder dan 365 mensen hebben een antwoordbon 
teruggestuurd. 

Het antwoord luidde.,,De Limburgse mijnen moeten open blijven". 
363 meespelers vonden het juiste antwoord, 2 zaten in de fout. 
Tenslotte besliste het lot en duidde vijf gelukkige winnaars aan, zij mogen 

binnen korte tijd hun prijs ontvangen. 

' Een weekeinde Duits-Oost-België voor vier personen wordt gewonnen 
door- J. Proesmans, Demerstraat 80 te 3500 Hasselt. 
* Een walk-man (stereo) wordt gewonnen door: Jan Monsieur, Ninoofse-
steenweg 144 te 1710 Dilbeek. 
* Het boek ,,Een andere leeuw van Vlaanderen" wordt gewonnen door-
Herman Jansen, St.Willebrordusstraat 30 te 2400 Mol. 
* Een waardevol boekenpakket door: H. Hollanders, Rooigemlaan 487 te 
9000 Gent en Jozef Piepers, Beukenlaan 39 te 8720 Kuurne. 

Aan allen die meespeelden de volgende keer meer geluk, aan de 
winnaars veel plezier met de prijs! 
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Het partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 1 
september 1986 heeft algemeen voorzitter VIc Anclaux volgende 
mede<lellngen verspreid ten behoeve van de pers. 
Onderwijs 

De start van een nieuw schooljaar, 
wekt normaal een aangenaam gevoel 
op: het besef van de grote en prachti
ge opdracht van het onderwijs. Zeker 
In de snel evoluerende tijd die we 
meemaken, met zijn vele onzekerhe
den, is het vormen van jonge mensen, 
van een nieuwe generatie, die de 
maatschappij van morgen zal t>ou-
wen, een ware uitdaging. 

Vandaag echter bestaat er over 
heel Vlaanderen wrevel of ongenoe
gen. Vooral bij de leerkrachten, maar 
evenzeer bij de ouders. De regering, 
en in het bijzonder de minister van 
Onderwijs, dragen een enorme ver
antwoordelijkheid. De Volksunie heeft 
sterk de indruk dat zij zich daarvan 
niet bewust zijn. De VU veroordeelt, 
zo scherp als ze maar kan, de diverse 
manipulaties inzake het onderwijs die 
de jongste weken volop aan bod zijn 
gekomen en die getuigen van onbe
grip, improvisatie, bekrompenheid, 
brutaal ingrijpen. Kortom van een gro
te onverantwoordelijkheid. 

Verwarring 
Namens het partijbestuur van de 

Volksunie wil ik de volgende vijf pun
ten onderstrepen: 

1. In de algemene verwarring die er 
op dit ogenblik heerst, kan er sowieso 
geen sprake zijn van hoge kwaliteit. 

2. De kleinere scholen, met hun 
voor de hand liggende voordelen bij 
het opvoeden van kinderen, lopen 
allemaal een ernstig gevaar wat hun 
bestaansmogelijkheden betreft. 

3. Iedereen heeft kunnen vaststel
len dat de elk jaar aanwezige konkur-
rentiestrijd — die bijzonder spijtig kan 
genoemd worden — dit jaar enorm 
heeft gewoed. Het ronselen van kin
deren liep de spuigaten uit. 

4. De algemene geest die door
drenkt is van geheimzinnigheid en 
ondoorzichtigheid, vooral ook door de 

Nieuw 
bestuur bil 
vu-Hoboken 

Een ^ieuw werkjaar... een nieuw 
tMStuur... nieuwe ideeön... 
Joachim Gerio: voorzitter, VU-afge-

vaardigde bij de verbruikersvereni
ging van IVEG. 

Marieen Bryssinck: sekretaris, dis-
triktsraadslid, arrondissementeel 
afgevaardigde. 

Clem De Ranter: penningmeester, 2e 
ondervoorzitter Distrikt Hoboken, 
provincieraadslid, beheerder Vla-
mat, alg. sekretaris Vlamat. 

Fonne Crick: bestuurslid, gemeente
raadslid, waarnemend lid Distrikt 
Hoboken en Wijlrijk, arr. bestuurs
lid, partijraadslid. 

Josée De Greef: bestuurslid, sekreta
ris Kulturele Kring Jan Peeters, me
dewerkster wertcgroep 11-juli vie
ring. 

Atols Besbrugge: bestuurslid, voorzit
ter VI. Kulturele Kring Jan Peeters, 
vu-afgevaardigde bij IVEG, VU-af-
gevaardigde kultuurraad. 

Horman Van Hove: bestuurslid, ar
rondissementeel afgevaardigde, 
verantwoordelijke propaganda. 

Herman Van Rompaey: bestuurslid, 
verantwoordelijke bedeling Kon-
takt. 

Herman Van Hove en Herman Van 
Rompaey heten wij hartelijk welkom 
in ons nieuwe bestuur en wij zeggen 
dank aan hen die zich de jongste 
jaren hebben ingezet in onze afde
ling, met name Boudewijn Valkaert, 
Els Marcelo, Lieve Dox, Eddy Heyr-
man, Theo Vercauteren en Koen Ter-
sago. 

We heten al onze leden reeds wel
kom op de jaariijkse ledenvergade
ring, op vrijdag 17 oktober aanstaan
de in zaal Moretus om 20.30 uur. 
Meer nieuws volgt later! 

techniciteit van de problemen, heeft 
het gevoelen van betrokkenheid van 
de mensen met het ondenwijs haast 
volkomen afgestompt. Dit is zeker niet 
bevorderiijk voor het demokratlsch 
karakter dat in het aanbod van het 
onderwijs toch hoognodig is. 

5. De VU vindt heel dit gebeuren 
vooral ergeriijk voor de Vlaamse ge
meenschap. De minister van Onder
wijs heeft zijn nwnd vol over het 
gelijkleggen van de lat en over de 
federalisering van het onderwijs. Zo
wel het ene als het andere is niet het 
geval. De lat ligt helemaal niet gelijk. 
En wat de federalisering betreft: de 
noodzaak daarvan doet zich inder
daad bijna dagelijks gevoelen, maar 
de feiten verwijzen naar de hypokriete 
houding van de CVP die op het einde 
van de vorige legislatuur de gelegen
heid tot federalisering om partijpolitie
ke redenen heeft laten voorbijgaan. 

Bewustwording 
De Volksunie zal deze maand een 

bijzondere aktie voeren bij alle leer
krachten en hen o.m. een onderwijs-
krantje bezorgen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de be
wustwording over de noodzaak voor 
iedere gemeenschap haar eigen on-
denvijs te kunnen ontwikkelen vol
gens eigen inzichten en met eigen 
financiële middelen, dringend is. Die 
bewustwording moet reöel aangepakt 
worden. 

Happart 
Wij hebben echter de indruk dat 

premier Martens zowel als CVP-voor-
zitter Swaelen met hun recente ver
klaringen een bocht voorbereiden, die 
zij na de uitspraak van de Raad van 
State willen nemen. Telkens opnieuw 
wordt er enerzijds gezegd dat het 
arrest van de Raad van State moet 
uitgevoerd worden, maar wordt er 
anderzijds aan toegevoegd dat de 
regering in geen geval over deze 
kwestie mag struikelen. 

Eens te meer wil ik namens de VU 
zeggen dat wij ook van oordeel zijn 
dat Happart geen val van de regering 
waard is. Dat het sociaal-ekonomisch 
herstel en ondenneer de tewerkstel
ling van prioritair belangen zijn, maar 
dat Happart evenmin waard is om 
énig bestuursmandaat in de gemeen
te Voeren waar te nemen. 

Ik leg de nadruk op het feit dat 
Happart geen enkel bestuursmandaat 
mag waarnemen. Nu reeds wil ik de 
Vlaamse gemeenschap waarschu
wen voor de kompromissen die blijk-

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon 
van 13U.30 tot 14u.30 in zaal De 
Boterham, Veltwycklaan 23, door VU-
Ekeren. 
12 WOMMELGEM: 4e VUJO-Jon-
gerenbal in zaal ,,Familia", A. Mortel-
mansstraat 18. Platenruiter „Geena". 
Inkom 50 fr. Aanvang 20 uur. 

13 NIJLEN:Kwisavond voor jong en 
oud in lokaal Kempenland. Aanvang 
19u30. Org.: Vlaamse Kring Kempen-
land. 
19 TONGERLO-WESTERLO: De 
bezetting van Vlaanderen en de dra
matische beelden over de repressie in 
september 1944 door BRT-reporter 
Jan Neckers met films gemaakt door 
amateurs. In zaal Kapellekeshoef om 
20u30. Org. Sint-Maartenfonds Kem
pen. 
20 HEIST-OP-DEN-BERG: Super 
Mosselfeest in het tokaal bij Amelieke, 
Lostraat 19. Aanvang 20u. Deelname 
250 fr. Inschrijving gewenst. Org.: VU-
Heist-Hallaar-ltegem. 

20 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: 
15de Uilenspiegelavond in zaal „De 
Leeuw van Vlaanderen" met orkest 
The Blue Boys. Inkom lOOfr., voor-
verk. 80 fr. Op deze dansavond: vie
ring 15 jaar VU-Leest. 

baar voort>ereid worden. In Vlaande
ren mag maar één parool gelden: 
Happart moeg weg en geen enkel 
kompromis is aanvaardbaar. De vau
deville die de CVP, de P W en de 
eerste minister Martens sedert 1983 
hebben opgevoerd in deze aangele
genheid heeft reeds veel te lang ge
duurd en is reeds al te lang een bewijs 
van de laksheid vanwege de Vlaamse 
meerderheidspartijen. 

Montserrat brandt! 
Van 14 tot 29 augustus verbleven een 55-tal Vlamingen o.l.v. E.P.-lld Willy Kuijpers, senator Walter Luyten 
en joernalist Edward Tell in Katalonië tijdens de 10e Europese Volksmhogeschoolreis. Op 18 augustus 
bezocht de groep de Benediktijnerabdij van Montserrat, zowat het Diksmuide van de Katalaanse 
ontvoogdingsbewegina. Maar de groep werd er ingesloten door de verschillende vuurhaarden, ontstoken 
door „Spaanskiljonse ultra's. Over het „avontuur" van de „kursisten" brengen we volgende week een 

reportage. (Foto's Jan Devijver) 

Antwerpen drie jaar na de samenvoeging 

Onmacht ten allenkante 
Het Groot-Antwerpen van de fusie vertoont na drie Jaar óén 

kenmerk: onmacht. Deze stad wordt niet bestuurd door hen die 
verkozen werden maar bestuurd door anderen. BIJ wijze van 
voorbeeld kan de laatste raadszitting vóór de vakantie gelden. In 
totaal 128 agendapunten In het openbaar, 8 Interpellaties en een 
ongekend aantal geheime punten. Een greep hieruit tesamen met 
de Illustratie van het cynisch spel dat onder de noemer gemeente
politiek opgevoerd wordt. 

Fooien in de haven waren de aan
leiding voor de personeelsschepen 
om met vele tremolos te ontkennen 
dat de zon schijnt en dat het geen 
smeergelden maar aangegeven ver
goedingen voor meerwerk zijn. Dat ze 
door privé-instellingen uitbetaald wor
den geeft de kans ze niet onder de 
bevoegdheid van de stad te laten 
vallen. Gerard Bergers replikeerde 
terecht dat dit een bewijs van de 
onmacht van dit bestuur is en eiste 
daarom ten spoedigste een onder
zoek en ene opnemen van verant
woordelijkheid. 

Een begrotingswijziging was nodig 
3mdat er graten gevonden waren in 
de door de meerderheid goedgekeur
de begroting. Ofwel was deze begro
ting bij de start fout, ofwel is ze juist en 
dan moet Antwerpen zich verzetten 
bij de minister, stelde eens te meer 
Gerard Bergers. 

Poespas 
En Fonne Crick bewees met tal van 

voorbeelden dat als de inkomsten 
dalen, gezien hun overschatting, het 
gevolg is dat alles doorgeschoven 
wordt naar de burger door het laten 
dalen van de dienstverlening. Zowel 
toerisme, bejaardenzorg, groenvoor
ziening, onderhoud van de wegen, 
verlichting, noem maar op. Kortom, 
bewijzen van onmacht en abdikeren 
tegenover de hogere overheid op kos
ten van iedereen. 

De atletiekpiste te Ekeren gaf het 
beeld van een goedkeuren van 350 
meter en tegelijkertijd in kommissie 

een akkoord van de schepen met de 
langere oplossing van de distrikts-
raad. Toch 350 meter goedkeuren is 
dan ook absurd, zoals Clare Govaart 
terecht stelde. 

De verloedering van de Drie Toren
tjes te Deurne waar nu ineens geld 
moet gevonden worden voor hoog
dringende herstellingen gaf Ria Van 
Rompay de kans om dit schoolvoor
beeld van wanbeheer aan de kaak te 
stellen. Immers het oprichten van ge
bouwen door de Dienst voor Werken 
op dezelfde plaats maakt restauratie
subsidies onmogelijk. Hoogdringend 
was vooral de perskonferentie de dag 
voordien van de ene schepen waarna 
op de raadszitting de andere schepen 
een rechtzetting ten beste gaf... 

De motie tot splitsing van het Ge
meentefonds gaf dan weer een staal
tje van door de burgemeester ten 
beste: zonder blikken of blozen ver
klaarde hij manmoedig dat ze mocht 
goedgekeurd worden. Craeybeckx 
ligt waarschijnlijk woelend in zijn graf 
op 't Schoonselhof bij zulke staal van 
(on)afhankelljkheid van de Antwerpse 
koalitie. 

De containerterminal op de Schel
de, nochtans broodnodig zoals met 
euvele moed bewezen door een SP-
backbencher in zijn haveninterpella-
tie kwam ook aan bod. Vraag is wat de 
stad gaat doen als Sint-Anna deze 
terminal niet 100 % subsidieert. Ge
plaagd door zijn trouw aan de nationa
le CVP en door zijn zucht naar erken
ning als havenmanager vond de ha-
venschepen inspiratie. Kordaat eiste 
hij 100 % subsidies op want het gaat 

om een topprioriteit. Maar even kor
daat stelde hij mandmoedig dat als 
het maar 60 % zou zijn, de stad zou 
bijleggen. Men moet niet eens inge
wijd zijn om vast te stellen dat dit 
betekent dat dit bestuur zich In zijn 
onmacht al neergelegd heeft bij de 
nationale beslissing! En dan maar 
harde perskonferenties en toespra
ken houden voor de galerij. Notabe
ne, het gaat slechts om ongeveer 700 
miljoen. 

Men kan verdergaan. En vaststel
len dat als moegetergde ouders met 
slapeloze kinderen aanwezig zijn, de 
burgemeester plots maatregelen kan 
nemen tegen discogeluiden die voor
dien slechts geroezemoes waren. 
Maatregelen die dan plots genomen 
blijken te zijn één dag voor een inter
pellatie. 

De onmachtige stad 
Dit stadsbestuur vertoont onmacht 

ten ailenkant Onmacht tegenover het 
eigen personeel. Onmacht tegenover 
sindikale en partijbonzen. Onmacht 
tegenover de hogere overheid. 

Maar die onmacht wordt gekamoef-
leerd door het bemoeilijken van de 
kontrole door de oppositie en moet 
vooral uit het oog van de burger 
gehouden worden. Dat gebeurt door 
het opvoeren van een in de grond 
onwaardig vertoon. Desinformatie 
schijnt de regel tot zelfbehoud te zijn. 
Dan is informatie de aangewezen te-
rapie die moet gehanteerd worden 
door ons allen. Dat is de opdracht 
voor 1988 voor allen, laat het raadsle
den, militanten of geïnteresseerden 
zijn. Openheid van bestuur is er no
dig. En daar kan niet voor gezorgd 
worden door de huidige meerderheid. 
Gewoon omdat ze vastgeroest is in de 
machtsrefleksen. Daar moeten wij 
voor zorgen. En daar kunnen wij voor 
zorgen! 

Hugo Hermans 
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Herdenkingsmis 
Theo Brouns 

Op zaterdag 20 september a.s. 
wordt te Leuven een herdenkingsmis 
gelezen ter nagedachtenis van Theo 
Brouns n.a.v. de 40ste verjaardag van 
zijn overlijden. De eucharistieviering 
wordt opgedragen door pater Frans 
Brouns, (broer van Theo) net voor zijn 
afreis naar Peru. 

*De homilie wordt verzorgd door pa
ter Arnouts, dominilcaan. 

De plechtigheid begint om 16u. en 
gaat door in de kerk van de paters 
Dominikanen, Ravenstraat te Leuven. 

Wij roepen onze lezers uit het Leu
vense op deze herdenking niet te 
missen I 

ZOëKQC]€ 
Volgende openstaande betrekkingen 
zijn te begeven: 
Leuven: 
A2 - en A1 - sekretariaal - Talen 
A1 - Boekhouding 
Industrieel Ir. Elektronika. 
Brussel: 
Rnancieel DIrekteur. 

Inlichtingen: Willy Kuijpers, Lid van 
het Europees Parlement, Swertmo-
lenstraat 23, 3020 Herent. Tel. 
016/22.96.42. 

<itiiinniiy ^*J£ 

Westembarbecue blJ 

Vlaamse Kring Boolscbot 
De Federatie Vlaamse Vrouwen en de Vlaamse Kring afdeling 

Booischot organiseerden een Westernbarbecue. Het sukses was nog 
groter dan vorig jaar. Liefst 1200 aanwezigen deden de organisatoren 
glunderen. Europarlementslid Willy Kuijpers en senator Walter Luyten 
kwamen eveneens een kijkje nemen. Op de foto de initiatiefnemers. 

Vlaamse burger 
als kllenc . 

En natuurlijk ~̂~̂  
hebt u die kledingsproblemen ais 
de naald van uw weegscfiaal rond 
de 150 kg schomnriel,t of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

moet echt met naar Holland of Duitsland 
neer u een extra grote maat bezit en toch 
me keus wenst, een goede kleermakers

service verlangt en graag de juiste pri)s betaa 
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 

Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1 000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retoucties uitgevoerd wor-' 

den terwijl u in de gezellige 
! ^ = ^ 

kof-
fie-stiop iets drinkt. 

Boomsesteenweg 35 

SUCCES KLEDING MEYERS 
r̂>y r-) p - k I . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

W I 1 1 N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

BRABANT 
SEPTEMBER 
5 BRUSSEL: Mosselfestijn „In de 
Viking", bij Guide, Arduinkaai 5,1000 
Brussel. Ook op 6 en 7 septeml>er. 
Telkens vanaf 12u. 's middags. Met 
reuze tombola. 
6 JETTE: Voetzoektocht. Inscfirij-
vingen van 13u30 tot 14u30. Vertrek 
Trefcentrum, Leopold I-straat 329. 
Aankomst KTA. Org. Vlaamse Wan-
delklub Jette. 
6 OPWIJK-MAZENZELE: Barbe
cue-feest in het Hof „Ten Hemel-
ryck". Organ. VU-afdeling. Toegang: 
200 fr. 
9 HALLE: Voordracht „Een ge
mengd huwelijk; voorwaarden en ge
volgen op sociaal en jundisch vlak", 
in het lokaal van Leda, P. Van Ruy-
chelveltstr. 2. om 20u. Org. Fed. Aut. 
Centra voor Welzijnswerk. 
12 MERCHTEM: Spreekbeurt door 
J. Gabriels over „Een regie in Vlaan
deren" in feestzaal te Hamme om 
20 uur. Org.: VU-Merchtem. 
12 KAPELLE-0/D-BOS: Bal van 
burgemeester en schepenen. Zaal 

„In 't Witte paard". Met Sandra Kim. 

13 MEISE: Wandelzoektocht van 13 
tot 21 september. 25 000 fr. prijzen. 
Deelnemingsprijs: 120 fr. Deelne-. 
mingsformulieren te bekomen door 
storting op rek. nr. 437-3293241-32 
van het Karet Bulsfonds Meise. Prijs
uitreiking op 21 septemtwr om 19 uur. 

16 HALLE: Voordracht „Alkohol en 
andere drugs in en buiten de scfiool" 
in het lokaal van Leda, P. Van Ruy-
chelveltstr. 2 om 20u. Org.: Fed. aut. 
Centra voor welzijnswerk. 

20 KOEKELBERG: Wandelzoek
tocht. Vertrek van 13u30 tot 14u30 
aan de gemeenteschool, Herko-
liersstr 68. Terug uiteriijk om 17u op 
dezelfde plaats. N . bij L. Suys, Veilig-
heklsstraat 43, Koekelberg. Org. 
Wandelklub Koekelberg. 

23 HALLE: Voordracht „Depres
sie? Gelukkig zijn is ook niet alles", in 
het k>kaal van Leda, P. Van Ruychei-
vettstr. 2 om 20u. Org.: Fed. Autono
me centra voor welzijnsweffc. 

In het teken van schilder Edwin Ganz 
WandelzoeMocM In Meise 

De zoektocht van het Karel Buls
fonds kx>pt dit jaar van 13 tot 21 
september en staat in het teken van 
kunstschilder Edwin Ganz '1871-
1948) die in september een grootse 
hulde krijgt in het pas gerestaureerde 
kasteel van Boechout (de Natkmale 
Plantentuin). Een bezoek aan de ten
toonstelling ingericht door de Heem-
kundige Kring Beria en de Nationale 
Plantentuin is ingelast I 

Tevens wacht u een prachtige prij-
zentafel: 25.000 frank nuttige prijzen, 
iedere deelnemer ontvangt een prijs. 

De deelnemingsprijs bMraag 
slechts 120 frank. Deelnemingsfor
mulieren bekomt U door storting op 
rekening 437-3293241-32 van het Ka-
rel Bulsfonds Meise of op een der 
volgende adressen: 

Papiertiandel Callebaut, Bnisoolao 
steenweg 33, Meise 

Café De Beiaard, Brusselsestsenweg 
48, Meise 

Maurice Pi:sschijn, Vllvoonlsesteen-
weg 81, Meise 

Jan Vertaanderd, KapoBobain 125, 
Meise 

Papierhandel Jofra, Stationsatraat 7, 
Wolvertem 

Café Sint-Maarten, Gemoentoplein 5, 
Wolvertem 

Kunsthandel De Roos, Kerkplein, 
Grimbergen. 

Op 21 september bekomt U van 11 
tot 13u. de laatste fbrmuHeran in hel 
Vanden Berghecentrum, Bnissoteo 
steenweg, Meise. Prijsuitreiking 
21 september om 19 u. 

Wolvertem herdenM 
Frans Van den Brande 

Op 13 september is het 20 jaar 
geleden dat Frans Van den Braiide, 
tiurgemeester van Wolvertem, heen
ging. Hij was een kristelijke, bewuste 
Vlaming en vader van acht kinderen. 
Voor de oortog 1940-45 was hij ge-
meenteraadsIM en tevens provincie-
raadslkj voor het Vlaams Nationaal 
Vertx>nd. 

In de moeilijke oortogstijd nam hij 
zijn verantwoordelijkheid als burge
meester van Wolvertem. Vriend en 
tegenstrever getuigen nu nog dat hij 
zich plichtbewust van zijn taak kweet. 
Bij zijn uitvaartplechtigheid weigerde 

dp pastoor een leeuwenvlag op zijn 
lijkkist te laten leggen. 

Op zaterdag 13 sefrtember 1986 
wordt deze verdienstelijke Vlaming 
herdacht. Dit begint met een mis ge
celebreerd door pater Jan Van Cam-
penhout in de Sint-Laurentiuskerfc te 
Wolvertem (Meise) om 17u30. Daarna 
om 18u30 wiordt tijdens een alcademi-
sche zitting in de t)ovenzaal van het 
café Sint Maarten op het Gemeente-
plein te Wolvertem een passende hul
de gebracht. Ere-senator Bob Maes 
en mevrouw Lieske Van Campen-
hout, die gedurende jaren met de 
fierdachte hebben samengewerid, 
zullen zijn herinnering oproepen. 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
Plaats van Programmator Ie klasse 

De bediening van programmator Ie klasse, zowel voor mannelijke als 
vrouwelijke kandidaten, wordt openverklaard, voorlopig in tijdelijk 
verband in afwachting van de goedkeuring van de nieuwe personeels
formatie 
Aanvangswedde. 50.732,-fr bruto per maand (continudienst) 
De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten en een 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, 
inleveren Zij mogen de leeftijd van 45 jaar niet overschreden hebben en 
moeten houder zijn van een diploma van het economisch of technisch 
hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of voor sociale 
promotie 
Verplicht inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e Directie/Perso 
neelszaken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen 
Inschriivmgsrecht 300,-fr 

100,- fr voor bepaald benoemde personeelsleden 
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 15 0 1986 
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BELGROMA 

RAADGEVENDE INGENIEURS 

PLANNING - ONTWERP 
CONTROLE - BEHEER 

Voor een beter leefmilieu: 
bodemsanering, alternatieve of tradi
tionele afvalwaterzuivering, beheers
plannen voor afvalstorten, winnen van 
biogas uit zuiveringsslib of afvalstor
ten, hoogwaterbescherming door 
flood-routing-programma, milieu-ef
fect-rapporten, verkeersstudies, herin
richting van straten en pleinen, fiets- en 
wandelpadentracés 

Landinrichting: 
uitwerken van sectoriële scenario's, 
structuurplanning, recreatieve en toe
ristische planning 

Management: 
adviezen aangaande 
aanschaffing van computers, 
randapparatuur en 
programma's, opmaken van 
organisatiestudies 

I N L I C H T I N G E N 

Gachardstraat 88 

Brugge 
Hasselt 
Mechelen 

1050 Brussel 
02-648.65.20 

050-33.54.66 
011-21.13.90 
015-41.54.69 

Ward Baert (VU) klaagt juridisch „niemandsland" aan 

Vreemde spoed 
voor Roeselarebaan 

Lichtervelde, een dorp In West-Viaanderen dat - voor een goed 
deel tegen zijn wil In - Is uitgegroeid tot een voornaam wegenkruls-
punt. 

Daar komt ondermeer ook de Provinciale weg Torhout-Roesela-
re langs, een weg die daar In verkracht Nederlands „Roeselare
baan" heet. Die weg Is nodig aan verbreding toe en een bepaald 
huis moet daarvoor onteigend worden. De Provincie stuurt, nog 
voor vanuit Brussel het definitieve flat voor de hele zaak gegeven 
wordt, een onderhandelaar op de eigenaars af. Er wordt onderhan
deld, geschat, gemeten... 

Eind goed, al goed. X en Y, die het 
goed m onverdeeldheid bezitten, te
kenen een kompromis dat ook, zo 
zegt de onderhandelaar, spoedig 
door de gouverneur zal ondertekend 
worden. Alleen, de gouverneur kan 
maar tekenen als de Deputatie 'm 
daar opdracht toe geeft. Maar ook dat 
is geen punt, vermits de Deputatie de 
initiatiefnemer is. 

Niemandsland 
Die opdracht komt er echter niet en 

X en Y beginnen te beseffen dat ze 
juridisch in ,,niemandsland" aan het 
dwalen zijn. Het huis verhuren kan 
niet meer. Art.4 zegt immers dat de 
Provincie van heden af de eigendom 
van het verkochte goed heeft. Art.9-
ter zegt dat ze de brandverzekering 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van genees
heer-specialist in de dienst Anaesthesia en Kritische Zorgen 
Vereiste voorwaarden: 

1. de Belgische nationaliteit bezitten 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. voldoen aan de militiewetten 
4. van onberispelijk gedrag zijn 
5. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6. houder zijn van het diploma van doctor in de genees-

heel- en verloskunde 
7. tot de beoefening van de geneeskunde in België gemach

tigd zijn 
8. in het bezit zijn van een erkenning van geneesheer

specialist in de anaesthesiologie 
9. de voor de gesolliciteerde functie bepaalde bijzondere 

voorwaarden vervullen (specialisme — ervaring, erken
ning als geneesheer-specialist in de anaesthesiologie 
tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij de in diensttreding voor het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.) 

10. de verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na 
het einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 1.000 frank te storten op P.R. nr. 
000-0099581-59 van het A.Z. Sint-Jan van het O C M . W -
Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 31 oktober 1986 
met de vermelding geneesheer-specialist Anaesthesie en 
Kritische Zorgen. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 1986 
bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge. 

op moeten zeggen. Maar wat als het 
huis na de opzeg inderdaad af zou 
branden. Dan kan de Provincie dood
gemoedereerd het voorhoofd fronsen 
en zeggen: ,,Wat voor kompromis? 
Wij hebben alvast niks ondertekend!" 

Stel nu 'ns dat Brussel Vond dat het 
met de A 17 nu niet meer zo druk was 
op die weg en dat de verbreding nog 
wel een tiental jaar kon wachten. Dan 
kon de Provincie in 1995 met dat stuk 
komen aanzwaaien en de verkoop 
ervan opeisen. Tegen de overeenge
komen som en zonder gezanik over 
de veranderde prijzen in de vastgoed
sector. Immers, bij de voorwaarden 
wordt met geen woord gerept over de 
,,beperkte duur" waarbinnen een en 
ander geregeld zou moeten worden. 
Krasser zelfs, op het kompromis staat 
niet eens een datum vermeld. De 
ruimte volgend op het bijwoord ,,he
den" IS blank gelaten. Wat mag daar 
achter te zoeken zijn? 

De Deputatie zal ongetwijfeld aan
voeren dat de administratie tergend 
traag werkt en dat zij, om de zaak te 
bespoedigen vooraf met de betrokken 
eigenaars onderhandelt en die tracht 
te bewegen tot een soort,,verkoopbe
lofte". Maar het stuk in kwestie draagt 
als opschnft ,,Akte van afstand van 
Onroerende Goederen" en het is dui
delijk door beide partijen te onderte
kenen. 

Met spoed 

Na meer dan acht maanden Is het 
dossier van toch met een zelden ge
ziene spoed door de Deputatie goed
gekeurd. De verkoop kan geschieden. 

Provincieraadslid Ward Baert die 
de zaak aanhangig maakte in de pro
vincieraad : 

,,lk had mijn interpellatie af kunnen 
zeggen, maar dat heb ik met willen 
doen. Ik heb alle redenen om aan te 
nemen dat het geval van X en Y geen 
alleenstaand geval is. Ik zou de Depu
tatie willen vragen of deze procedure 
algemeen wordt toegepast en wat 
zijzelf denkt over het jundische nie
mandsland waarin iemand zich be
vindt die als enige partij 'n overeen
komst ondertekent. 

Naar mijn mening moet dit sisteem, 
in het voordeel van de onteigende, zo 
spoedig mogelijk een halt worden toe
geroepen. Een kompromis dat door 
de Provincie ter ondertekening wordt 
aangeboden moet vooraf door de 
gouverneur worden ondertekend." 

Barbecue bl| VlIJO-Waregem 
Op vrijdagavond 11 juli vond de 3e 

11-juli-barbecue plaats van VUJO-
Waregem, vóór lokaal De Klauwaert. 

Door een 350-tal hongerige leeu
wen werden 20 hespen verslonden, 
bereid en versneden door kamerlid 
Franz Vansteenkiste en zijn eerste 
opvolger Paul Wielfaert. 

Deze toch wel massale opkomst 
kan beschouwd worden als de expo

nent van de vlotte werking van onze 
jonge vereniging en de goede ver
standhouding met VU-Waregem. 
Voorts wil VUJO-Waregem al deze 
mensen bedanken, die hebben bijge
dragen tot het welslagen van dit 
groots feest. 

Wellicht zou de Vlaamse Leeuw 
best een Waregems gebit kunnen 
gebruiken. 

Nieuw arr. bestuur 
te Kortrilk 

Na de afdelingen kwam ook de 
verkiezing van een nieuw arrondisse
menteel bestuur aan de beurt. 
. Erik Waelkens uit Anzegem wordt 
arrondissementeel voorzitter, Guido 
Verreth uit Marke wordt de nieuwe 
arrondissementele sekretaris. Riet 
Declercq uit Kortrijk, uittredend voor
zitster, blijft deel uitmaken van het 
arrondissementeel bestuur. Wij dan
ken haar voor het vele werk die zij 
tijdens de voorbij 3 jaar als voorzitster 
presteerde. Johan Vanbiervliet uit 
Kortrijk werd door de Arrondissement 
tele Raad aangewezen om te zetelen 
in de Partijraad te Brussel. 

VU-Kortrijk in het nieuw 
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt 

uit: 
Voorzitter: Lieven Decaluwé 
Ondervoorzitters: José De Schaep-
meester en Wilfried Bogaerts 
Sekretaris: Johan Vanbien/het 
Adjunkt-sekretaris: Paul Thiers 
Penningmeester: Jozef Labaere 
Ledenorganisatie- Walter Deconinck 
F W : Roza Deblaere 
Bestuursleden' Koen Dewulf, Piet 
Lanssens, Jean-Pierre Sansen, Riet 

Declercq, Fernand Depoorter en Willy 
Stock. 

Welkom 
Breng eens een bezoek aan ons 

Volksunie-lokaal in het harte van de 
Stad Kortrijk, Café Centrum, Graan
markt 17 te 8500 Kortrijk. 

Dienstbetoon: iedere maandag in 
Café Centrum van 17u30 tot 18u30 
door senator Michiel Capoen. ledere 
maandag van 18u30 tot 19u30 door 
volksvertegenwoordiger Franz Van 
Steenkiste. 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 
5 ASSEBROEK: Kwis van de As-
sebroekse verenigingen. Om 20 uur 
in restaurant „'t Leitje". Organ.: vzw 
Trefpunt Assebroek. 

6 ROESELARE: 4de Vlaams 
Volksfeest in „De Nieuwe Barnere", 
Zilverbergstraat 280, Roeselare-Rum-
beke. Kaarten bij P Allewaert 
(20.14.73) en N. Viaene (20.79.20). 
Org.: VU en Vlaamse Vrouwen Roe-
selare. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van tandarts, 
gespecialiseerd in de occlusie — kaakgewrichtpathologie en 
narcodontie. 
Vereiste voorwaarden: 
1. de Belgische nationaliteit bezitten 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. voldoen aan de militiewetten 
4. van onberispelijk gedrag zijn 
5. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6. houder zijn van het diploma van doctor in de tandheel

kunde met specialisatie in de occlusie-, kaakgewrichts-
pathologie en narcodontie 

7. de verplichting te Brugge gevestigd te zijn één jaar na het 
einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 1000 frank te storten op P.R. nr 
000-0099581-59 van het A.Z. Sint-Jan van het O.C.M W-
Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 30 november 
1986 met de vermelding tandarts. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 30 november 
1986 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge. 
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In zijn geboortedorp Erembodegem 

Herdenking dom 
Modest Van Assclie 

Nu zaterdag 6 en zondag 7 septem
ber wordt in zijn geboortedorp Erem
bodegem dom Modest Van Assche op 
plechtige wijze lierdacht. 

In de parochiezaal van Erembode
gem is er een tentoonstelling te bekij
ken over het leven en het werk van 
dom Modest (zaterdag open van 17 
tot 20u30). Zondag begint de herden
king met een eucharistieviering om 
15u. waarna een plechtige herden
king wordt gehouden aan het abt Van 
Assche-monument. Om 17u. wordt in 
de parochiezaal een ander monument 
voorgesteld met name het pas ver
schenen boek over dom Modest „Ker
sten en Vlaming" geschreven door 

Van Assches ordegenoot Dom Smits. 
De tentoonstelling blijft de hele dag 
bezoekbaar. 

Wij roepen onze lezers uit de buurt 
van Aalst op om deze plechtigheid bij 
te wonen. 

ZO€K€BC]€ 
Te Koop 

1.15 delen encyclopedie, ,20 Eeuwen 
Vlaanderen", uitg. Heideland 

2. Duikerspak spirotechnique voor 
dame, maat 38 

3. Twee autentieke letterschuiven. 
Tel03/238.91.49voor9u. of na18 u. 

IK SPEEL WLUIT 

Wi 
OOST-VL. 

19 

SEPTEMBER 
6 MERELBEKE: Reuze Barbecue 
in Hof ten Bos, Burg. Maenhoutstr. 
Om 19u30. Deelname: 300 fr. Org. 
VU-Merelbeke. 
7 GENT-ST.-PIETERS: Jaarlijks 
visfestijn te Vurste, Akkerlos 3 om 
13u. met de Nieuwpoortse visbak-
kers. Prijs 250 fr. Org. VU-Gent-St.-
Pieters. 
9 AAIGEM: Kruidenwandeling ge
volgd door barbecue. Vertrek om 
13u30 aan de boerderij van jan De 
Vuyst, Populierenstraat 15, Op-Aai-
gem. Afstand ong. 6 km. Vanaf 16u30 
barbecue op voormelde boerderij. 
Volwassenen 150 fr., Kinderen -12j. 
100 fr., -6j. gratis. Om 18u. optreden 
WIchelse Straatzangers. Inschrijven 
bij de bestuursleden van VU-Burst-
Mere-Erondegem. 
10 EEKLO: „Preventie tegen jeugd-
kriminaliteit" door B. Van Craenen-
broeck, RW Kapitein Kommandant. In 
„De Leke", Lekestraat om 19u30. 
Inkom 50 fr. Org. FW-Eeklo. 
14 IMPE-LEDE: Om 11 u. eucharis
tieviering voor overleden Z.B.-kame-
raden en families in parochiekerk 
Impe. Daarna middagmaal in zaal 
Edeweis, Steenstraat te Lede. Deel
name middagmaal: 400 fr. Spreker is 
Geert Mallefroy. Inschrijven bij Marcel 
Baeyens, Anderenbroek 60, Dender-
houtem. Org. Vriendenkring Snel-
Pede. 
26 GENT: Avant-première „Lijmen 
en Het Been" naar W. Elschot in 
KNS, St.Baafsplein. Deze kan bijge
woond worden aan verminderde prij
zen. Inlichtingen en reservatie vóór 
12 september bij Vakbel, Limburgstr. 
90, 9000 Gent, tel. 091/23.01.36. 

ZOêK€Ri;]€ 

D 21-jarige jongedame — diploma 
Al sekretariaat-handel zoekt een pas
sende betrekking. Voor inlichtingen 
zich wenden: O. Van Ooteghem — 
Senator, Arm. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Sociaal overleg 
Van zodra de regering uit vakantie terug is, zal ze genoeg 

omhanden hebben. Vooreerst beginnen vakbonden en 
patronaat aan het sociaal overleg. Als daar geen akkoord 
uit de bus komt, zal het kabinet zelf moeten ingrijpen. 

Bovendien moet het ACV haar houding bepalen tegenover 
de Sint-Anna-besparingen. Een reportage over Martens' 

kopzorgen, deze week in Knack. 
Het geheim van de piramide 

De piramide van Cheops bewaart 
haar geheimen al eeuwen lang. 
Archtekt en meubelontwerper Pie-
ter de Bruyne onderzoekt het 
bouwsel al sinds jaren. Hij denkt 
dicht bij de oplossing te zijn geko
men en licht een tipje van de slui
er, deze week in Knack. 

Het nieuwe China 

Deng in de Chinese Volksrepubliek 
en Gorbatsjov in de Sovjetunie: 
met deze leiders is een nieuwe wind 
gaan waaien in de twee commu
nistische grootmachten. Dat is niet 
alleen intern het geval, maar even
eens in hun onderlinge relaties. Een 
reportage, deze week in Knack. 

Het wonderlijlie ras 
van orltestmusici 

Over enkele dagen komt The To
ronto Symphony een koncert geven 
in Gent en Brussel. Zo'n orkest is 
het grootste instrument ter wereld. 
Deze week vertelt Knack over het 
harde labeur dat de leden ervan, dit 
wonderlijke ras van orkestmusici, 
moeten verrichten. 

Zalig zijn de dommen 
Domheid is een fenomeen waarover 
veel meer is geschreven dan men 
zou denken. Geen wonder eigen
lijk : iedereen is wel altijd iemands 
domoor. Matthijs van Boxel begon 
met de publikatie van een „Ency
clopedie van de domheid ". Een ge
sprek met de auteur, deze week in 
Knack. 

Nieuw arr. bestuur te Aaist 
Op vrijdag 29 augustus j . l . werd te 

Aalst een nieuw arr. bestuur verko
zen. Het nieuwe bestuur ziet er als 
volgt uit: 
Voorzitter: Willy De Saeger 
Ondervoorzitte: Bert De Cremer 
Sekretaris: Maria Van Caeneghem 
Penningmeester: Richard De Grom 
Organisatie: Erwin Vermeire 
Propaganda: Valeer Marcoen 
Dienstbetoon en persmededelingen: 
Willy Cobbaut 
Vorming: André Geens 
Jongerenwerking: Dirk De Brulle 
Binding provincieraadsleden met ge
meenteraadsleden: Rita Borremans 
Afgevaardigden Partijraad: Willy Van 

^ ^ lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 
Gesloten van 14 t.e.m. 30 |ull 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17 - 011/43.20.51 
Brussel (uitb. Jaak Vervaet), NIeuwbrugstr. 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 - 034/57.30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof 

Tervuursevest 60 - 016/22.86.72 
2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, Iwnketten e.a. Duitse specialiteiten: Dortmunder 
ThIer van 't vat, Levende Water Tonisstelner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Het ^aling^ui^ 
Seder t 1910 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 
Oude Brugstraat 16.9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Weslerio 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KofflebranderU 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 
Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

^ ^ ^ j Wolvengracht 

Leopoldstraat 
c Af.-i. lE • £ " £ « ! • O O " PAU 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G È B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1123 
1070 Ande r l ech t 

Mossevelde en Bert De Cremer 
Plaatsvervangend afgevaardigde Par
tijraad: Rita Borremans. 
Maakt ook deel uit van fiet arr. be
stuur: volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron. 

VU-Wondelgem: 
nieuw adres 

Het sekretariaat van de afdeling 
heeft een nieuw adres: midden de 
zomer verfiuisde de sekretaris naar 
de Frans Louwersstraat 13 te 9030 
Wondelgem (tel. 53.64.36). 

De leden worden vriendelijk ver-
zocfit daar in hun korrespondentie 
(o.a. de inschrijvingen voor onze reis) 
rekening mee te willen houden. 

Un/IBURG 
LIMBURG 
SEPTEMBER 
12 MUNSTERBILZEN: Ledenfeest 
in zaal Bloemenhof. Inhuldiging van 
nieuwe vlag en gastspreker is Toon 
Van Overstraeton. Inl. bij C. Huygen, 
B. Schoenmakers en E. Hansen. Org. 
VU-Munsterbllzen. 
13 GENK: VlaamsBraadfeest inde 
Slagmolen. Vanaf 17 uur. Volw.: 200 
fr. Kinderen 150 fr. Inr. VU-Genk. 
13 MUNSTERBILZEN: Feestverga-
dering door VU-Munster 

Aktle verkeers
veiligheid 
Herk-de-Stad 

In het kader van de start van het 
nieuwe schooljaar heeft VU-Hork-de-
Stad vorig weekend een aktie voor 
verkeersveiligheid gehouden. 

De oversteekplaats op de baan 
Hasselt-Diest, aan de weg Schulen-
Lummen is bijzonder gevaarlijk wan
neer er tijdens de begin- en einduren 
honderden schoolgaanden de straat 
overmoeten. Het kruispunt wordt ge-
kontroleerd door verkeerslichten die 
minder dan 10 sekonden laten om de 
fietsers over te steken. Daarom werd 
er door een delegatie van de HeTkse 
VU vorig weekend, net voor het nieu
we schooljaar 3 borden geplaatst om 
de automobilist aan te manen met de 
honderden overstekende fietsers re
kening te houden. De tekst,.Opgelet 
oversteken fietsers" en de boekentas 
op het bord spreekt, naar wij hopen, 
boekdelen. h.j.o. 

4 SEPTE|«BER 1886 
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Voetbaltrainer Georges Leekens: 

99 Als 'n vader..." 
BRUGGE. — Tijdens het voorbije weekeinde ging het 

voetbalseizoen '86W van start. Alhoewel de geruite le
deren bal eigenlijk nooit heeft stil gelegen. 

Een trainer vertelt over zijn verwachtingen, zijn tak-
tiek en zijn eenzaamheid. 

GEORGES LEEKENS (°1949) 
draaide jarenlang mee in 
het eerste-l<lasse-team van 

Club Brugge. Tussenin behaalde hij 
zijn diploma als licentiaat kinesie-
terapie. Zondag begon hij als oe
fenmeester aan zijn derde kompe
titiejaar bij stadsrivaal Cercle 
Brugge. 

Leekens' naam wordt herhaalde
lijk gefluisterd als een ernstige kan
didaat voor de job van bondscoach. 

WIJ: Hoe voelt U zich, net vóór 
het begin van de kompetitie? 

G. Leekens: „Als trainer koester 
je altijd bepaalde verwachtinger). Ik 
geloof dat deze dit jaar nog hoger 
liggen dan vorig jaar, omdat er een 
bepaald vraagteken staat achter 
Cercle Brugge. Sportief gezien wel 
te verstaan. We hebben een deel 
kwaliteit afgestaan. Iedereen 
vraagt zich nu af: „Wat zal het wor
den ?". Ikzelf zit ook met die vraag, 
alhoewel ik vertrouwen heb. 

Ik geloof dat je van nature uit op
timist moet zijn, ondanks de 
vaststelling dat we kwaliteitsverlies 
hebben geleden. Ik verwacht toch 
een goed seizoen. Het bestuur 
droomt vermoedelijk van Europees 
voetbal. Ik ben daar iets realisti
scher in: als we de goede midden
moot kunnen halen, vind ik dit een 
zeer behoorlijke prestatie. Een pes
simist zal misschien zeggen dat het 
een gevecht tegen de degradatie 
zal worden..." 

Trainersvereniging 
WIJ: De job van trainer lijkt en 

blijkt vaak biezonder tijdelijk te 
zijn. Werkt zoiets niet ontzettend 
frustrerend? 

G. Leekens: „Frusterend niet. 
Ik meen wel dat er meer stress ge
komen is, omdat er sociaal een 
aantal situaties veranderd zijn. 

Het is een beroep waarbij je vol
ledig afhankelijk bent van een an
dere groep personen, die uiteinde
lijk moet zorgen voorde resultaten, 
t^atuurlijk blijf ik verantwoordelijk 
voor het sportieve, ook ten opzich
te van de mensen die de voetbal
lers betalen. 

Wanneer je met je ploeg weken 
na elkaar minder presteert, bestaat 
de kans dat je buiten gezwierd 
wordt. Al is dit de jongste jaren toch 
iets verminderd, omdat de finan
ciële toestand van nogal wat clubs 
het niet toelaat om die trainer na 
enkele weken al te ontslaan. Nu be
redeneert men alles toch iets rusti
ger. Men is ertoe gekomen meer 
vertrouwen te houden in die trainer 
Het buitengooien van de trainer is 
immers zelden de oplossing. M/s-
schien resulteert zo'n,ontslag de 
eerste twee weken wel in betere uit
slagen, omdat elke speler dan op
nieuw wil presteren voor die nieu
we trainer. Maar daarna is dat feno
meen meestal uitgewerkt." 

WIJ: Bestaat er zoiets als een 
beroepsvereniging van trainers 

trainers uit het buitenland, even
tueel konferenties bijwonen, enz." 

Dezelfde golflengte 
WIJ: Worden de mogelijkhe

den van de trainer niet over-
roepen? 

G. Leekens: „Vooraf moe///(op-

Georges Leekens: „Een trainer is een eenzaam man. Hij alleen blijft ver
antwoordelijk voor liet resultaat. En sukses is o zo relatief, dat moetje 

goed beseffen. Het dubbeltje staat altijd op zijn kant..." 

die de belangen verdedigt en bv. 
helpt bij het opstellen van een 
modelkontrakt? 

G. Leekens:,, Daar zijn we mo
menteel met een viertal trainers 
mee bezig. Wij willen ons trouwens 
niet beperken tot het probleem van 
de opstelling van kontrakten. Er is 
nood aan een stuk bescherming, 
ook deontologisch. 

Het zou toch niet mogen dat kol
lega's elkaar publiek afmaken? 
Het gebeurt in andere professione
le sektoren evenzeer, maar ik 
meen dat wij toch een bepaalde 
klasse moeten uitstralen. Zo'n ver
eniging zou volgens mij ook kon
takten moeten onderhouden met 

merken dat ik nog een ander be
roep achter de hand heb, wat een 
goede aanvulling betekent. Maar 
de trainer is afhankelijk van de kwa
liteit die hij ter beschikking heeft. 

Zelfs de zg. grootste trainer ter 
wereld die een bepaalde ploeg 
„krijgt", is geen garantie voorgoe
de resultaten. Hij kan misschien 
sommige spelers laten aantrekken 
die zeer goed komplementair zijn 
en deze vervolgens op plaatsen 
zetten waar ze het best renderen, 
hun kwaliteiten goed tot uiting ko
men en hun gebreken niet opval
len. Hij kan de spelers biezonder 
motiveren, elk op zijn manier: de 
ene met l<onversatie, de andere 

met zware discipline, nog een an
dere met een bepaalde vorm van 
begeleiding. Maar je werkt hoedan-
ook met een zekere aantal mensen 
en je hebt een bepaald idee van 
voetbal. 

Bovendien is iedereen eigenlijk 
voor een deel egoïst of egocen
trisch gericht. Als die zestien men
sen — waarvan er dus maar elf 
kunnen spelen — allemaal op hun 
eigen manier gaan voetballen, dan 
krijg je de chaos. Ik probeer bijge
volg duidelijk een bepaald idee van 
voetbal over te brengen op mijn 
spelers. Dat duurt een tijdje. Een 
aantal spelers heeft daar proble
men mee. Ik probeer die zestien 
ideeën te manipuleren in de rich
ting van mijn opvatting over hoe 
gespeeld moet worden. Ik poog er
toe te komen dat zij overtuigd raken 
van mijn manier van trainen. Als dit 
niet gebeurt, dan brokkelt het ver
trouwen af, volgen er slechte resul
taten, komende verschillende spe
lersideeën naar voor en wordt die 
trainer ondermijnd. 

Belangrijk is dat de spelers en de 
trainer op dezelfde golflengte zit
ten. " 

WIJ: Een oefenmeester is dik
wijls ook een psycholoog? 

G. Leekens: ,,Waar mensen 
zijn, heerst er spanning. Dit geldt 
niet alleen in voetbal, ook in een an
der werkklimaat. Doorgaans be
treft het zestien mensen, zestien 
verschillende karakters, in soms 
sterk variërende omstandigheden. 

Daarenboven werk ik hier met 
twee groepen: profs en niet-profs. 
Dat is opnieuw een duidelijk ver
schil, opnieuw een andere uit
gangspositie. Men moet zich als 
trainer kunnen plaatsen in de per
sonen waarmee men werkt. Ieder
een is ook verschillend kwa intel
ligentie-quotiënt en elkeen be
houdt zijn eigen karakter. Allemaal 
zaken waarmee ik probeer reke
ning te houden. Uiteindelijk kun
nen slechts elf mensen spelen, de 
vijf overigen niet. Wat ook al wrijvin
gen veroorzaakt. 

Ik hecht veel belang aan de sfeer 
in de ploeg. Elke klub heeft een be
paalde sfeer en deze moetje goed 
houden. Voorts moet je ook tussen
persoon spelen tussen bestuur en 
spelers. Tussen de pers en het 
voetbalspel, evenals goede relaties 
onderhouden met uw supporters. 
En steeds opkomen voor uw ver
eniging. 

Ik tracht de hele boel zoveel mo
gelijk zelf te runnen. Alleen bij zwa
re incidenten stap ik naar mijn be-
heerraad. Wij hebben wat dit be
treft een goede verstandhouding: 
ik krijg a.h.w. vrij spel." 

Voetbal is 
een produkt 

WIJ: Soms lijkt het dat spelers 
echt bang zijn van hun trainer. Of 
heet dit ontzag? 

G. Leekens: ,,Ontzag, natuur
lijk. De meeste eerste-klasse-
spelers zijn profvoetballers. Hun 
loopbaan hangt voor een deel af
hankelijk van die trainer Misschien 
bestaat er inderdaad een bepaalde 
angst, alhoewel dit niet ideaal is. 
Wel mooter een zeker respekt zijn. 
Een speler moet respekt hebben 
voor zijn trainer én omgekeerd. 
Een trainer mag evenmin een spe
ler afbreken. Als een speler niet ge
noeg zelfsdiscipline heeft, dan zeg 
ik hem dit in een persoonlijk onder
houd. En als het moet, dan doe ik 
dit soms met de hele groep erbij. 

Ik vind dat de spelersgroep als 
een familie moet zijn, waarbij je el-
kaars goede en slechte kanten 
kent. En waar soms spanningen 
bestaan, die je hopelijk ook samen 
kunt oplossen. Ik voel mij dan 

meestal als een vader voor mijn 
spelers. Ik hou daarvan, al ben ik 
daar nog erg jong voor. Ik kom ook 
bij mijn bestuur op voor mijn spe
lers. De spelers worden niet afge
broken op het ogenblik dat ik erbij 
ben. Daar sta ik borg voor. Maar ik 
eis dit dan ook van mijn spelers. Als 
iemand iets te zeggen heeft, dan 
mag dat gerust. Ook een andere vi
sie, waarom niet? Maar dan onder 
elkaar." 

WIJ: Is het topvoetbal niet lou
ter verworden tot business en 
money-making? 

G. Leekens: „Als het louter en 
alleen business zou zijn, dan was 
ik er niet aan begonnen. Ik ben een 
man met bepaalde ambities, mis
schien zelfs erg fanatiek in de rich
ting van voetbal. Maar dat voetbal 
vooral business is geworden, dat 
klopt. Als je te maken krijgt met een 
balans die van dertig tot soms meer 
dan honderd of tweehonderd mil
joen fr. oploopt, dan is dit geen lou
ter amateurisme. Dan is dit duide
lijk een bepaald „bedrijf", dat ook 
zo gerund moet worden. 

Wij brengen een bepaald pro
dukt, voetbal genaamd. Dat moet 
aanlokkelijk zijn voor Jan Publiek. 
Wanneer het dat niet is, stort de pu
blieke belangstelling in elkaar. De 
mensen zijn meer en meer ge
woon; er bestaan tal van andere 
mogelijkheden. Voetbal kan niet 
langer leven van de inkomsten van 
de toeschouwers, Cercle Brugge 
zeker niet." 

WIJ: Wat vindt U nu het 
leukste aan uw beroep? 

G. Leekens: „Mijn leven is van 
jongsaf geleid naar dat voetbal. Het 
leukste is dat ik van mijn hobby 
mijn beroep heb kunnen maken. Ik 
ben gefascineerd door voetbal. Dat 
geeft mij de grootste genoegdoe
ning. 

Als je voelt dat er een goede 
sfeer Heerst in de ploeg, dan voel 
je je goed als trainer. Of liet feit dat 
onze topspeler Krncevic, die straks 
bij Anderlecht aantreedt, toch nog 
een kaartje stuurt. Dat zijn van die 
kleine zaken die je formidabel ple
zier doen." 

Bezeten door dit vak 
WIJ; Wat ergert U? 

G. Leekens: ,,Het erge is mis
schien dat ik bezeten ben door dit 
vak. Datje eralies voordoet. Dat 
je er a.h.w. 24 uur per dag mee be
zig blijft, niet alleen lichamelijk 
maar ook en vooral geestelijk. Een 
trainer kent immers veel slapeloze 
nachten. Ik kan uren liggen tobben 
over een bepaald resultaat. Wat 
ging er fout ? Wat had ik er kunnen 
aan verholpen ? 

Wel stoort het mij soms mateloos 
dat een amateur met veel preten
tie mij komt vertellen hoe iets moet 
gebeuren. Sorry, maar die vliegt 
hier meestal stante pede buiten. 
Want doorgaans betreft het slechts 
cafépraat over een zaak waarmee 
je zelf al lange tijd intens bezig 
bent. 

De dag dat ik echter ondervind 
dat ik werkelijk verbitterd zou zijn 
— wat nu geenszins het geval is — 
dan neem ik mijn voetbaltas en ver
dwijn ik." 

(pvdd) 
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